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ZA MANJ 
ELEKTRIČNE 
ENERGIJE. 
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Ljubljanska c. 30  
04 235 50 50, www.etis.si

*Ob nakupu izbranega modela Liebherr, v obdobju od 1. 3. do 31. 8. 2023 in registraciji s serijsko številko na  
home.liebherr.com/promotions, najkasneje do 30. 11. 2023, prejmete vračilo denarja do 150 €.

Nove kombinacije hladilnikov 
in zamrzovalnikov Liebherr 
dolgotrajno ohranjajo 
svežino sadja, zelenjave, rib, 
mesnih in mlečnih izdelkov. 
Veliko dlje kot običajni 
hladilniki.  

Ob tem zagotavljajo nizko 
porabo energije za celo 
življenjsko dobo aparata.

HLADITE KOT  
PROFESIONALCI. 

Bio
Fresh

ENERGIJSKI BONUS

150 Do
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denarja

*
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Na naslovnici: Vili Črv in Neža Žerjav, 
tekmovalca iz občine Kranjska Gora 
na svetovnem nordijskem prvenstvu v 
Planici / Foto: Gorazd Kavčič
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Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
v nakladi 17.500 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 
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Vrhunski umetniki v Prešernov spomin

Županja Henrika Zupan je v pozdravnih besedah s spomi-
ni na največjega pesnika Franceta Prešerna poudarila do-
sežke v slovenski kulturi, posebej je pohvalila obe kulturni 
društvi v občini, Kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar 
Kranjska Gora in Kulturno-umetniško društvo (KUD) Jaka 
Rabič Dovje - Mojstrana za ohranjanje in negovanje kultu-
re, uspešno delovanje in prenašanje kulturnih vrednot. Za 
izjemen glasbeni program so poskrbeli vrhunski umetniki 
družine Triler. Oče Janez Triler, tenorist in 26 let član Slo-
venskega okteta, hči Maja, sopranistka, ter sin Jan, pia-
nist in skladatelj, so predstavili izbor Prešernovih, ljudskih 
in umetnih pesmi. Glasbeno kariero družine je predstavil 
voditelj Marsel Gomboc, ki je prebral tudi več Prešernovih 
pesmi. Za izvedbo praznične prireditve so poskrbeli člani 
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana.
Organizatorji in vsi, ki so ta nedeljski večer sedeli v skro-
mno zasedeni dvorani, so pogrešali občane, ki so sicer 

vpeti v številna kulturna dogajanja v vseh krajih Gornje-
savske doline in kreirajo kulturno politiko. Pričakovali so 
bolj spoštljiv odnos do slovenskega kulturnega praznika in 
tudi samih izvajalcev res kvalitetnega programa.

V Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem je bila v nedeljo, 5. februarja, osrednja 
prireditev Občine Kranjska Gora ob slovenskem kulturnem prazniku.

JANKO RABIČ

Vrhunski umetniki družine Triler

Od leta 2019, ko je Občina Kranjska 
Gora pristopila k vseslovenskemu 
prostovoljskemu projektu za mobil-
nost starejših Prostofer, ki je projekt 
zavoda Zlata mreža, so imeli v obči-
ni več kot sto aktivnih uporabnikov 
te storitve. Prostofer je skovanka iz 
besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Prosto-
voljski projekt za mobilnost starejših 

povezuje starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz do zdravstvenih in drugih jav-
nih ustanov, trgovskih centrov ... in 
ne zmorejo uporabljati javnih in plač-
ljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi pri-
skočijo na pomoč.
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, po-
kliče na brezplačno številko 080 10 
10. V komunikacijskem centru za-
beležijo njegove podatke in lokacijo 

prevoza. Po najavi prevoza klicni cen-
ter obvesti prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporoči uporabniku, za 
katerega se opravi prevoz. Vozilo za 
opravljanje prevozov zagotavlja Ob-
čina Kranjska Gora, prav tako je po-
skrbljeno za zavarovanje voznika in 
sopotnikov.
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki 
ima veljavno vozniško dovoljenje in je 
v svojem prostem času pripravljen po-
magati tistim, ki prevoze potrebujejo. 
Vse voznike, ki želite postati prostoferji 
v občini Kranjska Gora, prosijo, da po-
kličete Vlasto Skumavc Rabič na tele-
fon 04/5809 809 ali pišete na e-naslov:  
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si. 
Veseli bodo odziva.

SUZANA P. KOVAČIČ

Prostoferji vabljeni k sodelovanju
Lani je bilo v občini Kranjska Gora šest aktivnih prostoferjev, prostovoljnih 
voznikov, ki so skupaj opravili 128 voženj starejših občanov, od tega približno dve 
tretjini v bolnišnico in eno tretjino v zdravstveni dom.

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10. V komunikacijskem centru zabeležijo 
njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni 
center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči 
uporabniku, za katerega se opravi prevoz.
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varuh človekovih pravic Peter Svetina (varuh) bo 20. marca v 
občini kranjska Gora uradno odprl in predstavil varuhov koti-
ček, s čimer želi institucijo varuha približati čim širšemu krogu 
ljudi v okolju, kjer živijo. varuhov kotiček bo opremljen s stoja-
lom, na katerem bodo prebivalcem v obliki zloženk in brošur na 
voljo koristne informacije o njegovem delu. S. K.

Varuhov kotiček

v letu 2015 je bil ob jezeru Jasna postavljen razgledni stolp. Le-
seni stolp je bil delo domačega obrtnika in nanj se je povzpelo 
veliko kopalcev, ki so se z njega pognali v jezero. Stolp je bil 
izredno privlačen prav zato, ker je bil izdelan iz lesa. Žal pa les 
nima dolge življenjske dobe in že v lanskem poletju so ugotovi-
li, da stolp ni več varen. ker obvestilo oziroma opozorilo o ome-
jitvi števila obiskovalcev ni zaleglo, so že poleti porezali stopni-
ce in tako onemogočili vzpenjanje na stolp. občinski svet je še 
v prejšnji sestavi zagotovil sredstva za zamenjavo stolpa in v 
proračunu za leto 2023 so na voljo sredstva tako za zamenjavo 
stolpa kot drugih dotrajanih lesenih objektov. v skladu s spre-
jetim proračunom in stanjem na terenu so februarja odstranili 
dotrajani razgledni stolp, hkrati pa že tečejo aktivnosti za po-
stavitev novega.

V Jasni bo nov razgledni stolp

Dotrajani razgledni stolp bodo zamenjali z novim. / Foto: Občina 
Kranjska Gora

Za nami je že mesec februar. Čeprav se zima še ni poslovi-
la, se vseeno pozna, da bo počasi prišla pomlad. Februarja 
so dnevi že občutno daljši, tudi sonce že kar prijetno ogre-
je. V naravi se sliši tudi glasnejše petje ptic.
Vendar smo v občini še vedno vpeti v zimo, vsaj kar se tiče 
velikih zimskih športnih prireditev. Za nami sta dve tek-
movanji. Predvsem svetovno prvenstvo v nordijskem smu-
čanju je Planico, Rateče in celotno Kranjsko Goro z medij-
skimi prenosi popeljalo v širni svet.
Odmevna je bila slovesnost ob odprtju, ki se je simbolič-
no začela ob 20.23. Staro slovensko pesem Oj, Triglav, moj 
dom, ki jo je v originalu uglasbil naš domači župnik z Dov-
jega Jakob Aljaž, je na odprtju izvrstno pripravila glasbena 
skupina Laibach. Tudi druge klasične slovenske melodije, 
ki so jih zapeli in zaigrali znani slovenski glasbeni izvajal-
ci, so bile izjemno izvedene. Glasbene izvajalce pa so spre-
mljali tudi odlični plesalci.
Ob zaključku svetovnega prvenstva v nordijskem smu-
čanju gre velika zahvala organizatorju, tekmovalcem za 
izvrstne rezultate in seveda tudi vsem prostovoljcem za 
njihov prispevek k izvedbi tekmovanja, ki je za našo Dolino 
zanesljivo velik dogodek.
Pred nami pa sta še dve najbolj tradicionalni in domači 
športni prireditvi v Zgornjesavski dolini, Pokal Vitranc in 
finale poletov v Planici. Organizatorjema želim dobro iz-
vedbo tekmovanj, vrhunske rezultate, obiskovalcem in na-
vijačem pa čim več iskrenega navdušenja ob spremljanju 
razburljivega športnega dogajanja.
Ob športu pa še nekaj besed o zdravju. V začetku marca 
poteka teden boja proti raku. Strokovnjaki opozarjajo, da 
je poleg zdravega življenjskega sloga in opustitve škodlji-
vih razvad zelo pomembna preventivna dejavnost. Zato 
pozivajo, da se prebivalci odzovemo vabilom v presejalne 
programe na področju raka (Zora, Dora, Svit). Presejalni 
programi so uspešni in dajo želene rezultate, če je udelež-
ba vsaj 70-odstotna. V občini Kranjska Gora tega odstotka 
udeležbe ne dosegamo pri nobenem presejalnem progra-
mu. Zato si želim, da bi se glas o pomembnosti udeležbe 
v presejalnih programih razširil tudi v naši občini in bi se 

jih udeležilo čim več občanov, saj je raka mogoče uspešne-
je zdraviti, če je pravočasno odkrit.
Ob dnevu žena iskreno voščim vsem občankam, prav tako 
pa čestitam tudi vsem materam, ki 25. marca praznujejo 
materinski dan.
Želim vam vse dobro in bodite zdravi.

Županja Henrika Zupan

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
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Kranjskogorski občinski svet se je sredi februarja sestal na 
tretji seji v tem mandatu. Svetniki so med drugim potrdili 
odločitev županje Henrike Zupan, da se del sredstev prora-
čuna občine prerazporedi in nameni tudi finančni podpori 
letošnjega Pokala Vitranc. Podobno so storili že lani, ko so pri-
reditelji, domači smučarski klub, tako kot letos pojasnili, da 
so zaradi nepričakovanih zapletov pri pogodbi o medijskih in 
marketinških pravicah ostali brez sedemsto tisoč evrov. Kot 
sta tudi tokrat poudarila predsednik Alpskega smučarskega 
kluba Kranjska Gora Grega Benedik in generalni sekretar or-
ganizacijskega odbora Srečko Medven, je zelo pomembno, 

da tekma v Kranjski Gori ostane. Ne samo zaradi pozitivnih 
učinkov na promocijo destinacije in s tem na celotno turi-
stično gospodarstvo v kraju, temveč ker pomeni nadaljevanje 
dolgoletne tradicije prireditve in možnost nadaljnjega dela z 
mladimi športniki iz Zgornjesavske doline.
Čeprav je lani občinski svet v prejšnji sestavi poudaril, da 
gre za enkratno pomoč, so se za pomoč Pokalu Vitranc sve-
tniki odločili tudi tokrat, a z v razpravi poudarjenim pomi-
slekom o načinu izvedbe sofinanciranja in pobudo, da se 
v prihodnje dogovorijo za bolj sistematičen način podpore 
prireditvi na dolgi rok. Svetniki so se po dolgi razpravi od-
ločili, da se za izvedbo več športnih prireditev v tem letu 
nameni sto tisoč evrov.

M. A., S. K. 

kranjskogorski občinski svetniki so se na zadnji seji strinjali z 
razrešitvijo blaža vebra z mesta direktorja Javnega zavoda Tu-
rizem kranjska Gora. veber je zavod kot direktor vodil sedem 
let, marca letos je prevzel vodenje Zavoda za turizem bled. 
svetniki so na predlog Francija koražije občinski upravi nalo-
žili, da naroči neodvisno revizijo skladnosti poslovanja javne-
ga zavoda za obdobje zadnjega mandata, in se strinjali, da za  
čas do imenovanja novega direktorja oziroma za največ eno 
leto vodenje kranjskogorskega zavoda za turizem kot vršilka 
dolžnosti prevzame ena od dolgoletnih zaposlenih, elizabeta 
skumavc. naslednja seja občinskega sveta je predvidena 12. 
aprila. M. A.

Potrdili odstop direktorja Turizma 
Kranjska Gora

Za izvedbo športnih prireditev, kot je Pokal Vitranc, Občina Kranjska Gora v tem 
letu namenja skupaj sto tisoč evrov.

Dodatna sredstva za športne prireditve

Kranjskogorski občinski svetniki so se na februarski seji 
seznanili tudi s postopkom sprejema četrtih sprememb in 
dopolnitev OPPN za Športno-prireditveni center Bezje. Gre 
za območje, kjer so trenutno med drugim Dom Viharnik, 
igrišče za golf in nogometno igrišče, med lastniki zemljišč 
pa so Športno društvo Kranjska Gora, Športna unija Slove-
nije.
Kot so pojasnili pripravljavci, je bil dokument še v času 
prejšnjega vodstva občine vsebinsko usklajen med občino 
ter lastniki zemljišč, ki imajo na tem območju vsak svoje 

interese. Zadnja uskladitev je bila maja lani, do postopka 
javne razgrnitve pa ni prišlo. Koncesionar, družba Comett 
domovi, želi širiti Dom Viharnik, Športno društvo Kranj-
ska Gora bi uredilo park in igrišče, Športna unija pa re-
konstruirala pred leti v požaru uničen Porentov dom, ki 
bi ga radi nadgradili z nastanitvenimi kapacitetami. Prav 
to, da bi tudi na tem območju zrasli novi objekti s stano-
vanji za prodajo, pa je zaskrbelo svetnike v trenutni sesta-
vi občinskega sveta, ki sprejemu dokumenta, kakršen je 
v trenutni obliki, načeloma večinsko niso bili naklonjeni. 
Bo pa v kratkem, kot je napovedala županja, sledila javna 
razgrnitev.

M. A., S. K. 

Ne podpirajo dodatnih stanovanjskih gradenj

kranjskogorski občinski svetniki so podprli ustanovitev obča-
snega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja. Od-
bor bo sestavljalo sedem članov in bo deloval za čas mandata 
občinskega sveta. člane bo imenoval občinski svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. enega 
člana, ki bo tudi predsednik odbora, bo imenoval med svetni-
ki, pet članov med občani, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ter 
enega člana med strokovnjaki s tega področja. naloge odbora 
bodo spremljanje problematike na terenu ter zbiranje pobud in 
predlogov občanov s tega področja, razprave o problematiki s 
tega področja in podaja pobud občinskemu svetu, dajanje pre-
dlogov za ohranitev in razvoj kmetijstva in gozdarstva, pobud s 
področja problematike zveri in lova ter ribištva ... S. K.

Novi občasni odbor
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Sem Eva Macun, zdravnica, specialist-
ka ginekologije in porodništva, veliko 
let predstojnica ginekološko-porodni-
škega oddelka Splošne bolnišnice Je-
senice, kjer sem zaposlena 23 let. Sem 
občanka naše občine, gorska reševalka 
postaje GRS Rateče, petnajst let sem bila 
tudi letalka reševalka Gorske reševalne 
službe na helikopterju za reševanje v 
gorah. Bila sem ženska leta 2016 in sem 
nosilka zlatega grba Občine Kranjska 
Gora na pobudo KS Rateče. Sem izvolje-
na občinska svetnica v mandatu 2022–
2026 na listi Živimo v dolini.
Pred kratkim sem na multidisci-
plinarnem sestanku na temo raka 
materničnega vratu videla rezultate 
državnega programa ZORA za odkri-
vanje predrakavih in rakavih spre-
memb na materničnem vratu za ob-
čino Kranjska Gora. Bila sem resnično 
presenečena in razočarana. Ciljna tri-
letna pregledanost žensk med 20. in 
64. letom starosti je vsaj 70-odstotna. 
Naša občina pa je z 68,6 odstotka v le-
tih 2007–2010 padla na 61,4 odstotka v 
letih 2019–2022! To nas uvršča na sam 
rep, v zadnjih deset od 212 občin, kar je 

nedopustno. Z rezultati je bila s strani 
ZORE seznanjena tudi naša županja.
Tarnamo, da zdravniki niso dostopni, 
da zdravstvo ni urejeno, da čakamo 
v vrstah za posege. Tudi za operacije 
raka. Po dostopnih podatkih preven-
tivnih programov, na katere ni kaj 
dosti čakalne vrste (nekatere vzorce 
lahko oddamo celo po pošti), se teh 

programov občani Kranjske Gore ne 
udeležujemo ali udeležujemo šele 
po večkratnih vabilih. Za preventivo 
raka ne izkoristimo niti tega, kar nam 
omogoča država. Za izboljšanje infor-
miranosti in da se boste lažje odločili, 

vas v Evropskem tednu boja proti raku 
resnično iz srca vabim na predavanje 
v vaših krajevnih skupnostih. Govori-
li bomo o preventivnih programih za 
zgodnje odkrivanje raka maternične-
ga vratu (ZORA), dojke (DORA) ter debe-
lega črevesa in danke (SVIT).
Vnaprej so me opozorili, naj ne priča-
kujem večjega odziva na predavanja. 

Zato vas prosim, da z udeležbo pokaže-
te, da cenite tudi moj čas, ko prostovolj-
no v svojem prostem času pripravljam 
ta predavanja. Izkoristite možnosti, iz-
koristite priložnosti. Veliko boljša je za 
vas preventiva kot kurativa.

EVA MACUN, DR. MED.

Predavanja o preventivnih programih za zgodnje odkrivanje raka 
materničnega vratu (ZORA), dojke (DORA) in debelega črevesa 
in danke (SVIT) bodo v torek, 7. marca, v dvorani KS »Rute« – 
Gozd - Martuljek in Srednji Vrh, v sredo, 8. marca, v dvorani KS 
Rateče - Planica, v četrtek, 9. marca, v Knjižnici Kranjska Gora in 
v petek, 10. marca, v sejni sobi KS Dovje - Mojstrana. Vse dni ob 
18. uri.

Preventivni programi rešujejo življenja
V Evropskem tednu boja proti raku med 6. in 12. marcem resnično iz srca vabim 
na predavanje v vaših krajevnih skupnostih. Govorili bomo o preventivnih 
programih za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu (ZORA), dojke (DORA) 
ter debelega črevesa in danke (SVIT).

Državni program zgodnjega odkrivanja 
predrakavih sprememb 

materničnega vratu
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Pobuda 
za stacionarni radar

Vodja skupne občinske uprave Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica Gregor Jarkovič je kranjskogorskim občinskim 
svetnikom na zadnji seji predstavil poročilo o delu v letu 
2022. V občini Kranjska Gora je bilo lani ugotovljenih 4263 
prekrškov, kar je za okoli 53 odstotkov več kot v letu poprej, 
predvsem zaradi števila kršitev mirujočega prometa, kar 
je, kot je pojasnil Jarkovič, odraz aktivnosti v povezavi z 
uvedbo plačljivih parkirnih površin v letu 2022. Kot pozi-
tivna se je izkazala uvedba nadzornikov, kljub temu iz sve-
tniških vrst prihaja poziv k pogostejšemu nadzoru hitrosti 
z redarjem, še posebno ob koncih tedna.
Lani so se na območju občine Kranjska Gora kljub poo-
strenim nadzorom precej ukvarjali tudi z neustreznim 
odlaganjem odpadkov na nekaterih eko otokih, še vedno 
je pereč problem nepobiranje pasjih iztrebkov na javnih 
površinah. »Lani smo ugotovili tudi več kot 450 primerov 
nedovoljenega kampiranja. Obravnava je dokaj zahtevna, 
zadali pa smo si ničelno toleranco in npr. avtodomarje, ki 
nedovoljeno parkirajo, oglobimo maksimalno,« je pojasnil 
Jarkovič.

Kot je še dodal, redarstvo daje velik poudarek urejanju, 
umirjanju in urejenosti prostora v okolici šol, vrtcev in 
drugih javnih zgradb in površin, predvsem v času pred za-
četkom šolskega pouka. Pri nadzoru hitrosti pa so nadzor-
ne točke določali na podlagi podatkov iz predhodnih me-
ritev, podatkov iz obvestilnih tabel Vi vozite in na podlagi 
predlogov SPV, KS in občanov. Svetniška pobuda je bila, da 
se po celi Zgornjesavski dolini postavi sistem ohišij za sta-
cionarni radar, ki bi ga selili. Kot posebno pereč problem 
so bile konkretno omenjene prekoračitve hitrosti vozil na 
Belci. Jarkovič predlog podpira, ker so – kot tudi sam ugo-
tavlja – hitrosti skozi edino prometno komunikacijo po 
Dolini res pretirane. Opozoril pa je, da gre za državno ce-
sto, potrebni bodo elaborati, soglasja, ki niso v pristojnosti 
občine, ampak Direkcije RS za ceste.

SUZANA P. KOVAČIČ
v občini kranjska Gora tudi letos nadaljujejo brezplačne iz-
obraževalne aktivnosti za vse generacije v okviru večgene-
racijskega centra Ljudske univerze (LU) Jesenice. »Otroci in 
mladostniki se lahko udeležite kreativnih delavnic pod vod-
stvom prof. likovne pedagogike Laure koder, ki od 6. marca 
dalje potekajo v prostorih HUb v kranjski Gori od 16. do 18. 
ure. vabimo vse, ki še ne ustvarjate z nami, da se nam pri-
družite,« je povabila strokovna sodelavka LU Jesenice Petra 
bremec. Pripadnike različnih generacij vabijo tudi na delavni-
ce obrazne joge, ki se bodo 7. marca začele v sejni sobi kra-
jevne skupnosti Mojstrana. Ob torkih boste pod vodstvom 
Alenke Jeraša, inštruktorice tao obrazne joge z licenco savi-
ne Atai in Mantaka chie, med 17. in 19. uro spoznavali obra-
zno jogo. vsi, ki si želite mladostnejšega videza, ne odlašaj-
te s prijavo. kontakt za prijavo na brezplačne aktivnosti je  
petra.bremec@lu-jesenice.net ali številka 051 363 319. Do 
konca marca poteka tudi anonimna anketa o izobraževalnih 
potrebah in željah občanov kranjske Gore, do katere lahko do-
stopate v e-obliki ali pa jo najdete v prostorih Občine kranjska 
Gora, knjižnicah kranjska Gora in na LU Jesenice.

Večgeneracijski center v občini 
Kranjska Gora

kranjskogorski občinski svet je na februarski seji potrdil pribli-
žno dvajsetodstotno zvišanje cen programov vrtca, ki v Ratečah 
in kranjski Gori deluje v okviru tamkajšnje šole. Občina bo sicer 
zvišanje položnic za starše omilila z višjimi subvencijami, ki se 
za prvo starostno obdobje z desetih dvigujejo na 15 odstotkov, 
za drugo pa s petih na deset. cene programov vrtca se bodo 
tako za prvo starostno obdobje zvišale za skoraj 24 odstotkov, s 
510 na 633 evrov – za starše ob upoštevani občinski subvenciji 
to pomeni z dosedanjih 460 na 538 evrov. Za drugo starostno 
obdobje bo zvišanje nekaj več kot 19-odstotno, kar pomeni 
475 namesto 397 evrov, za starše tako namesto 377 evrov od-
slej 428. kot je svetnikom pojasnil ravnatelj OŠ Josipa vandota 
kranjska Gora Milan Rogelj, gre povišanje predvsem na račun 
zvišanja plač zaposlenih, delno pa tudi visokih cen energentov. 
Del znižanega plačila vrtcev sicer staršem zagotavlja tudi drža-
va, in sicer glede na dohodkovni razred največ 77 odstotkov. 
M. A.

Višje cene v kranjskogorskem 
vrtcu

Za novega predsednika sedemčlanskega časopisnega sveta 
glasila Zgornjesav'c je bil na prvi seji časopisnega sveta izvo-
ljen Franci koražija, za podpredsednico pa Polona bačnar. S. K.

Franci Koražija predsednik  
časopisnega sveta

Svetniška pobuda je bila, da se po celi 
Zgornjesavski dolini postavi sistem ohišij za 
stacionarni radar, ki bi ga selili. Kot posebno 
pereč problem so bile konkretno omenjene 
prekoračitve hitrosti vozil na Belci.

www.gorenjskiglas.si
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Najmlajši že v novih prostorih

V vrtcu, ki sodi pod okrilje OŠ 16. decembra Mojstrana, so 
lansko pomlad odprli nov prizidek, v katerem so štirje vr-
tčevski oddelki, telovadnica in pisarne. Sredi februarja letos 
so imeli še en razlog več za veselje, saj so se, kot je povedala 
ravnateljica Darja Pikon, vselili tudi v rekonstruiran obstoje-
či, stari del vrtca, v katerem so dve igralnici za prvo staros
tno skupino otrok, knjižnica, pisarne za specialne pedagoge, 
garderobe in nova razdelilna kuhinja. »Vrtec je v celoti zdaj 
tak, kot mora biti. Narejen je po najnovejših standardih in 
moderno opremljen, igralnice s pokritimi terasami so nad-
standardne,« je poudarila Pikonova. Spomladi jih čaka še 
zunanja ureditev okolice z novimi igrali in zasaditvami.
Novi prizidek vrtca je stal dober milijon evrov, od tega je 
Občina Kranjska Gora pridobila sofinanciranih dobrih 
osemsto tisoč evrov tedanjega ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport. Rekonstrukcija obstoječega dela 
vrtca je stala skoraj 740 tisoč evrov, lani je občina za ta 
namen že prejela nekaj več kot devet tisoč evrov iz razpisa 
ministrstva za infrastrukturo JOB 2021, operacije Celovita 

energetska obnova stavb v lasti Občine Bohinj in Občine 
Kranjska Gora. Skupno bo za rekonstrukcijo starega dela 
mojstranskega vrtca sofinanciranih nekaj manj kot 170 ti-
soč evrov, sredstva naj bi bila v celoti izplačana letos.
Šola in vrtec v Mojstrani imata prenovljeno tudi zunanje 
športno igrišče. Investicija je bila vredna nekaj več kot 260 
tisoč evrov.

SUZANA P. KOVAČIČ

Skupina Polžki v novi igralnici / Foto: Tina Dokl

Po odprtju novega prizidka lansko pomlad so v vrtcu v Mojstrani sredi februarja 
letos predali v uporabo še povsem obnovljen obstoječi del vrtca.

Med ljudmi je postal priljubljen tek na smučeh, številni 
izberejo tudi tekaško progo proti Tamarju. Že pred sve-
tovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici se 
je pokazalo, da je nujen nakup motornih sani za potrebe 
reševanja, je povedal predsednik Društva GRS Rateče Mar-
ko Kopavnik. »Nekdanji župan je bil s tem seznanjen, na 
njegovo pobudo je Občina Kranjska Gora zagotovila sred-
stva za nakup motornih sani za potrebe reševanja, uspo-
sabljanja in pomoči na tekmah za vsa tri gorska reševal-
na društva v Zgornjesavski dolini.« Kot je dejal Kopavnik, 
se je zatem Društvo GRS Rateče dogovorilo še z republiško 
upravo za zaščito in reševanje za dodatna sredstva za na-
kup prikolice z opremo za prevoz ponesrečencev in zašči-
tne opreme za voznike. Nordijski center Planica pa je bil 
pripravljen pokriti stroške transportne prikolice za prevoz 
motornih sani med lokacijami, ki je že naročena. »Motor-
ne sani so nadgrajene z zvočno in svetlobno signalizacijo. 
Takšne, kot jih imamo, so trenutno najboljše, kar se jih 
da dobiti na slovenskem tržišču.« V uporabi so od božič-

nih praznikov, do zdaj večinoma na območju Rateč in pa 
Tamarja, kjer so z njimi na pešpoti že imeli dve reševalni 
akciji. Med svetovnim prvenstvom so služile za delo reše-
valcev na smučarskotekaških progah. Marko Kopavnik se 
zahvaljuje vsem, ki so pripomogli k tej investiciji.

SUZANA P. KOVAČIČ

Nove motorne sani za potrebe reševanja

Nove motorne sani s prikolico z opremo za prevoz ponesrečencev 
/ Foto: Društvo GRS Rateče
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Pohvale organizaciji, obisk slabši od napovedi

V nedeljo se je zaključilo svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju v Planici. Prvič ga je gostila Slovenija.

ODPRTJE PRVENSTVA NAVDUŠILO
Največji zimski športni dogodek v zgodovini Slovenije se 
je začel izjemno. Slovesnost ob odprtju v Kranjski Gori z 
več kot 130 nastopajočimi je bila pravi spektakel. Priredba 
skladbe Oj, Triglav, moj dom je požela največje navdušenje 
in nekaj dni kasneje je zasedba Laibach zanjo predstavila 
še videospot. Osrednje dogajanje se je nato preselilo v Pla-
nico, kjer so potekali boji za medalje, za naslove svetovnih 
prvakov. Dobili smo 24 novih starih športnih junakov. Na 
prvenstvu so kraljevali Norvežani. Imeli so glasno podporo 
s tribun. Med tujimi gosti so prevladovali prav Skandinav-
ci. Nastanitve v Kranjski Gori kljub tako velikemu dogodku 
niso bile polno zasedene, tudi zaradi odpovedi. Organiza-
torji so sicer prejemali številne pohvale z vseh strani, pre-
cej besed in nejevolje pa je bilo na temo slabšega obiska. 
Napovedi, da na prvenstvu pričakujejo med 150 in 200 ti-
soč obiskovalcev, se niso uresničile. To se je poznalo tudi 
v Kranjski Gori, kjer so potekale podelitve medalj in del 
spremljevalnega programa. V času oddaje Zgornjesavca v 
tiskarno prvenstvo še ni bilo zaključeno, zato o končnih 
številkah in rezultatih še nismo mogli pisati.

V SMUČINI TUDI NEŽA IN VILI
Na vrhuncu sezone sta tekmovala tudi domačina, občana 
Kranjske Gore. V smučarskem teku sta se za čim višja me-
sta borila Vili Črv in Neža Žerjav. »S svojimi dosedanjimi 
nastopi v Planici sem kar zadovoljen – 37. mesto v sprintu 
ter majhen zaostanek za izločilnimi boji in finale v eki-
pnem sprintu sta približno to, kar smo pričakovali pred 
prvenstvom. Nastop na tekmi na 15 kilometrov (osvojil je 
67. mesto, op. p.) in prihajajoči tekmi štafet pa so bili zame 
povsem brez pričakovanj,« je Vili Črv povedal pred tekmo 
štafet. Prvenstvo na domačih tleh je opisal kot nekaj iz-
jemnega. »Nanj se bom rad spomnil skozi celotno življe-
nje. Občutek, ko slišiš navijanje in spodbudne besede na 
vsakem koraku, prav tako pa je ob progi ter na delovnih 
mestih ogromno znancev, je zares poseben. Sam na pr-
venstvo ne gledam zgolj na teh 14 dni, ampak se je to v 
Planici občutilo že precej prej in tudi tisto pričakovanje je 
dober občutek. Organizatorji so opravili ogromno dela in 
se izredno potrudili, tako da je v Planici vse na najvišjem 

nivoju.« Neža Žerjav je bila na 10 kilometrov 49., na dvoj-
nem zasledovanju pa 43. Bila je tudi članica štafete, ki je 
osvojila 11. mesto. S svojimi nastopi je bila zadovoljna, tudi 
ona pa je pohvalila organizacijo prvenstva. »Dobila sem 
zelo pozitiven vtis. Zdi se mi, da se razpleta še bolje, kot 
sem pričakovala. Presenečena sem nad dobrim obiskom 
tekaških tekem. Za ta del Evrope je zelo dober,« je svoje 
videnje pojasnila na polovici prvenstva.
Slovenija je na prvenstvu pred dvema letoma osvojila kar 
šest medalj. Doma niso bili tako uspešni. Do zaključka 
naše redakcije so imeli eno. Bron so priskakali Nika Kri-

MAJA BERTONCELJ

Na odprtju prvenstva je navdušila tudi skupina Laibach z gosti. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Brata Črv skupaj na progi: Vili (levo) je bil tekmovalec, Benjamin 
pa je glas o prvenstvu širil na družbenih omrežjih. / Foto: osebni 
arhiv Benjamina Črva

Skoraj dva tedna je bila Zgornjesavska dolina v središču ljubiteljev nordijskega 
smučanja. Svetovno prvenstvo v Planici je spisalo številne zgodbe in dalo nove 
junake.
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žnar, Timi Zajc, Ema Klinec in Anže Lanišek na mešani 
ekipni tekmi.

MED NAPOVEDOVALCI TUDI MAKOVEC
V organizacijski ekipi in med prostovoljci so bili številni 
občani Kranjske Gore. Bojan Makovec iz Rateč je že zna-
ni glas Planice. »Bil sem že na dveh svetovnih prvenstvih, 
tako da sem vajen tega tempa, ko si tekmovanja sledijo 
iz dneva v dan. Napovedujem smučarske teke, nordijsko 
kombinacijo in podelitev medalj v Kranjski Gori. Doma je 
vseeno nekoliko težje, bolj odgovorno, si na očeh in uše-
sih javnosti. Planica v meni vzbudi še večja pričakovanja, 
zlasti ker sem iz Rateč. Velika večina domačinov je prven-
stvo vzela za svoje. Kar nekaj nas pomaga pri organizaciji, 
drugi so prišli kot gledalci. Ko zaključim delo na tekaškem 
stadionu, grem seveda pogledat skoke, potem pa v Kranj-
sko Goro. In zjutraj znova v Planico,« je povedal.

BENJAMIN ČRV V DRUGAČNI VLOGI
Svetovno prvenstvo je z zanimanjem vsak dan spremljal 
tudi Benjamin Črv, brat Vilija Črva. Na zadnjih dveh sve-
tovnih prvenstvih je bil še v vlogi tekmovalca v teku na 
smučeh, pred dvema letoma sta v Oberstdorfu tekmova-
la oba brata. Benjamin je v Planici za Turizem Kranjska 
Gora skrbel za objave na družbenih omrežjih. »Dnevi so 
pestri. V Planici sem praktično od jutra do večera. Na druž-
benih omrežjih skušam čim bolje predstaviti dogajanje in 
tudi zakulisje, da sledilci vidijo veličino tega dogodka. Mi-
slim, da se bomo šele začeli zavedati, kako velik dogodek 
gostimo. Res smo lahko ponosni. Odziv sledilcev je dober. 
Ljudje objave radi spremljajo, poleg tega je namen podati 
tudi glavne informacije vsem, ki bi radi prišli na prven-
stvo. Poudarek je na širjenju pozitivnih zgodb. Predstavlja-
mo celotno destinacijo, skušamo pridobiti nove, zanimive 
trge, predvsem Skandinavijo,« je Benjamin Črv pojasnil v 
drugem tednu prvenstva.
Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je bilo prvič v 
Sloveniji, kot pa je dejal, mu niti ni žal, da ni zato še naprej 

vztrajal v tekmovalnem športu. »Na dveh svetovnih prven-
stvih sem bil kot tekmovalec. Vesel sem, da tokrat lahko 
pogledam tudi v zakulisje in ga predstavim drugim,« je še 
povedal in pohvalil organizacijo. »Prvenstvo je organizira-
no na zares visokem nivoju, verjetno na višjem, kot sta 
bili zadnji dve. V Oberstdorfu zaradi koronavirusa ni bilo 
gledalcev, so pa bili v Seefeldu, kjer mi je bilo s tega vidika 
zelo všeč. Tudi v Planici je na tekaškem delu dobro vzdušje. 
Prišli so tisti pravi navijači, ki jim je v prvi vrsti pomem-
ben šport, in ne kaj drugega, ki cenijo šport in zdrav na-
čin življenja. Skratka, pohvale organizatorjem in lokalni 
skupnosti, da je prvenstvo vzela za svoje, če ga že preostali 
del države ni. Pri organizaciji pomaga veliko domačinov. 
Vesel sem, da so del tega dogodka in da spodbujajo naše 
športnike.«
Naslednje svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo 
čez dve leti v Trondheimu na Norveškem. Planica pa bo 
znova v središču dogajanja že konec marca, ko bo na Le-
talnici bratov Gorišek zaključek svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih.

Del tekaške proge se je imenoval tudi po domačinu Robertu 
Kerštajnu, ki je bil tudi v organizacijski ekipi. / Foto: Gorazd Kavčič

Tudi Neža Žerjav je pohvalila organizacijo prvenstva. / Foto: 
Gorazd Kavčič

Predel v središču Kranjske Gore, ki so mu nadeli ime Nordijska 
milja, se je vsako popoldne prelevil v območje za pešce s 
številnimi ponudniki hrane in pijače. / Foto: Gorazd Kavčič
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1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sred
stev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju ob
čine Kranjska Gora. 
V letu 2023 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz

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

samozaposlovanja 
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na 

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

prostorov in obratov

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, 
ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu 
konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju obči
ne Kranjska Gora. 
Namen razpisa je prav tako spodbujanje trajnostnega ra
zvoja turizma v Kranjski Gori in spodbujanje gospodarskih 
subjektov k investicijam, ki jih obravnava Akcijski načrt de
lovanja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za ob
dobje 2021 do 2024.  

2. VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna skupna višina sredstev:  50.000 €

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih: 
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz

širjanje dejavnosti in razvoj   20.000 €
Ukrep 3:  Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 

samozaposlovanja – 10.000 €
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na 

področju podjetništva – 2.000 €

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

prostorov in obratov 7.000€

V proračunu Občine Kranjska Gora so v okviru državnih po
moči, ki se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«, za 
navedene ukrepe zagotovljena  sredstva na proračunski po
stavki 140210 v skupni vrednosti 50.000 €.

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

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

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je 
odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih 
vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter viši
ne razpoložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja 
je opredeljena v okviru posameznih ukrepov.

3. UPRAVIČENCI

Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki 
ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe regi
strirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD1) s sede
žem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora. 

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko 
opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni 
podjetniki, fizične osebe, društva…), če so posebej navede
ni v okviru posameznega ukrepa.

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil   Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 
79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002ZJU, 110/2002ZDTB, 127/2006ZJZP, 14/2007ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011UPB4), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023 (Uradni list RS 
št.157/2022), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora 
(potrjen na 5. seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 23.4.2015) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, 
Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M00158743272021, 44144/2021/3 z dne 29.4.2021) objavlja
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Po tem javnem razpisu so zgoraj omenjeni upravičenci ome
jeni glede na dolžino obstoja. Omejitve so navedene v okvi
ru posameznega ukrepa.

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

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

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

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

4.  SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI  
UPRAVIČENOSTI

Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep 
 opredeljen v tem javnem razpisu so sledeča:
  do pomoči so upravičeni le udeleženci opredeljeni v 

okviru posameznega ukrepa
  upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, 

upravičene po tem javnem razpisu, katero lahko izvede 
v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi

  pomoč se dodeli na podlagi vloge opredeljene v razpisni 
dokumentaciji

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

  naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporablja
ti  v nasprotju z namenom dodelitve sredstev

  upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega javnega 
razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, določe
no z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi 
sredstev ter jo hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem zad
njem izplačilu

  upravičenec mora imeti sedež ali poslovno enoto v ob
čini Kranjska Gora, pri naložbah pa mora biti lokacija 
naložbe v občini Kranjska Gora. V kolikor je upravičenec 
fizična oseba, mora leta imeti prijavljeno stalno bivališče 
na območju občine Kranjska Gora.

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

ali likvidacije
  ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo po

moč po posebnem programu za reševanje in prestruktu
riranje

  ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in na
ložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano 
pogodbo

  ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, 
ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči 

  ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do Občine Kranjska Gora iz predhodnih jav
nih razpisov, če so na njih sodelovali

  ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obvezno
sti do delavcev

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

  podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Ured
be (ES) št. 1407/2002

  podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti

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

 ·     če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

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

v tretje države ali države članice, kot je pomoč, nepos
redno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo

  pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega 

  dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora 

5. UKREPI

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj  

Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in inve
sticij v razširjanje in razvoj

Vrsta finančne spodbude: 
 dotacije

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1) 



AktuAlno | 13 12 | JAVNI RAZPISI  

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sred
stev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju ob
čine Kranjska Gora. 
V letu 2023 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz

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

samozaposlovanja 
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na 

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

prostorov in obratov

Namen razpisa je spodbujanje investicij in drugih naložb, 
ki bodo prispevale k razvoju podjetništva in obrti ter k dvigu 
konkurenčnosti in kakovosti podjetništva na območju obči
ne Kranjska Gora. 
Namen razpisa je prav tako spodbujanje trajnostnega ra
zvoja turizma v Kranjski Gori in spodbujanje gospodarskih 
subjektov k investicijam, ki jih obravnava Akcijski načrt de
lovanja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma za ob
dobje 2021 do 2024.  

2. VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna skupna višina sredstev:  50.000 €

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih: 
Ukrep 2:  Spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz

širjanje dejavnosti in razvoj   20.000 €
Ukrep 3:  Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 

samozaposlovanja – 10.000 €
Ukrep 4:  Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na 

področju podjetništva – 2.000 €

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

prostorov in obratov 7.000€

V proračunu Občine Kranjska Gora so v okviru državnih po
moči, ki se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«, za 
navedene ukrepe zagotovljena  sredstva na proračunski po
stavki 140210 v skupni vrednosti 50.000 €.

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

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

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, je 
odvisna od rezultatov ocenjevanja vseh prejetih popolnih 
vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter viši
ne razpoložljivih sredstev. Maksimalna višina sofinanciranja 
je opredeljena v okviru posameznih ukrepov.

3. UPRAVIČENCI

Upravičenci po tem javnem razpisu so samostojni podjetniki 
ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe regi
strirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD1) s sede
žem ali registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora. 

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko 
opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni 
podjetniki, fizične osebe, društva…), če so posebej navede
ni v okviru posameznega ukrepa.

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil   Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 
79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002ZJU, 110/2002ZDTB, 127/2006ZJZP, 14/2007ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011UPB4), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023 (Uradni list RS 
št.157/2022), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora 
(potrjen na 5. seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora, dne 23.4.2015) ter na podlagi soglasja Ministrstva za finance, 
Sektorja za spremljanje državnih pomoči (št. priglasitve: M00158743272021, 44144/2021/3 z dne 29.4.2021) objavlja
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Po tem javnem razpisu so zgoraj omenjeni upravičenci ome
jeni glede na dolžino obstoja. Omejitve so navedene v okvi
ru posameznega ukrepa.

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

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

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

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

4.  SPLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI  
UPRAVIČENOSTI

Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep 
 opredeljen v tem javnem razpisu so sledeča:
  do pomoči so upravičeni le udeleženci opredeljeni v 

okviru posameznega ukrepa
  upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe, 

upravičene po tem javnem razpisu, katero lahko izvede 
v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi

  pomoč se dodeli na podlagi vloge opredeljene v razpisni 
dokumentaciji

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

  naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme uporablja
ti  v nasprotju z namenom dodelitve sredstev

  upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega javnega 
razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, določe
no z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi 
sredstev ter jo hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem zad
njem izplačilu

  upravičenec mora imeti sedež ali poslovno enoto v ob
čini Kranjska Gora, pri naložbah pa mora biti lokacija 
naložbe v občini Kranjska Gora. V kolikor je upravičenec 
fizična oseba, mora leta imeti prijavljeno stalno bivališče 
na območju občine Kranjska Gora.

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

ali likvidacije
  ki so opredeljena kot podjetja v težavah in dobivajo po

moč po posebnem programu za reševanje in prestruktu
riranje

  ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in na
ložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano 
pogodbo

  ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, 
ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči 

  ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do Občine Kranjska Gora iz predhodnih jav
nih razpisov, če so na njih sodelovali

  ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obvezno
sti do delavcev

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

  podjetja s sektorja premogovništva po opredelitvi Ured
be (ES) št. 1407/2002

  podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti

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

 ·     če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

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

v tretje države ali države članice, kot je pomoč, nepos
redno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo

  pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo 
uvoženega 

  dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora 

5. UKREPI

Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj  

Predmet pomoči: sofinanciranje začetnih investicij in inve
sticij v razširjanje in razvoj

Vrsta finančne spodbude: 
 dotacije

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1) 
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Pogoji: 
  naložba se mora izvesti na območju občine Kranjska 

Gora in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku
  za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna 

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

osnovna sredstva kot so nakup programske opreme, li
cence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja

  naložba mora predstavljati začetno investicijo ali inve
sticijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v 
smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodne
ga procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalnora
zvojni dejavnosti. 

  v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa 
želi povrnitev sredstev za nakup rabljene opreme/stro
jev, leta ne sme biti starejša od letnika 2016 ter mora 
brezhibno služiti svoji namembnosti 

Upravičeni stroški:
  strošek nakupa strojev ali opreme (IT oprema kot so pa

metni telefoni in tablice so upravičeni stroški le za pod
jetnike, katerih osnovna dejavnost je iz področja računal
ništva ali grafične dejavnosti)

 nakup strojev in opreme
 strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
 strošek licence
 strošek programske opreme
 strošek postavitve spletne trgovine
 strošek nakupa patenta

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

posamezne investicije

Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30% 
upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko 
znaša največ  3.000 € na vlogo. Pri dodelitvi sredstev se upo
števajo neto stroški (brez vključenega DDV).  Minimalni zne
sek sofinanciranja na vlogo je 500 EUR.

Okvirna višina sredstev: 20.000 €

Realizacija projekta:
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve: 
  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ  2 

vlogi. 

  ena vloga je namenjena zgolj opremi in strojem, ki so 
knjižena kot osnovna sredstva. Sofinanciranje je omeje
no na 10 osnovnih sredstev/na upravičenca,

  druga  vloga pa za ostale stroške, ki predstavljajo obrtni
ška in gradbena dela ali druge storitve ki sledijo zeleni 
shemi slovenskega turizma. 

Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:
  stroji in naprave ter druga osnovna sredstva namenjena 

za proizvodno ali storitveno dejavnost, kot so: gradbe
ni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, 
posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, investicije v traj
nostni razvoj (npr. trajnostna mobilnost, obnovljivi viri 
energije,) ipd., ki predstavlja začetno investicijo ali 
investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega 
obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali 
proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali 
raziskovalno-razvojni dejavnosti. 

  osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih listinah 
prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna 
sredstva, ki niso v lasti družbe ali samostojnega podjetni
ka, ki se prijavlja na javni razpis (ne upošteva se poslovni 
najem osnovnega sredstva – leasing),

  nakup osnovnih sredstev mora temeljiti na energijsko 
varčnih osnovnih sredstvih A+++ oz. po novem iz razreda 
A ali zmanjšanju porabe vode, zmanjšanje količine emisij 
ogljikovega dioksida z varčno in učinkovito rabo energije

Upoštevajo se tudi obrtniška in gradbena dela ali druge 
storitve ki sledijo zeleni shemi slovenskega turizma:
  investicije v obnovljive vire energije, trajnostno prenovo 

stavb, trajnostno mobilnost in druge investicije, ki teme
ljijo na trajnostnem razvoju turizma v smeri pridobivanja 
nekaterih okoljskih certifikatov. 

Dokazila:
  Kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno inve-

sticijo (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, 
specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev ipd). 

  Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene 
stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje.

  Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potr
dilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena 
kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za 
gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je na
čin plačila gotovinski). Iz potrdila o plačilu mora biti raz
vidno, da je račun plačalo podjetje/upravičenec. 

  Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za 
prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnov
nega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in akti
viranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več ra
čunov se priloži točna specifikacija izračuna vrednosti za 
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to osnovno sredstvo. Samostojnim podjetnikom, ki imajo 
status normiranca, dokazila ni potrebno priložiti. 

  Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih 
dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva 
oddaje vloge. 

  Dokazilo o izvedeni investiciji (npr. fotografija, kopija 
projektne dokumentacije oz. elektronska verzija, kopija 
izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci, pro
metno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)

  Dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena).
  Druga dokazila (energijsko varčna osnovna sredstva, ze

lene naložbe, dokazilo o trajnosti izdelka, ipd)

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
in samozaposlovanja 

Predmet pomoči:
 sofinanciranje samozaposlovanja 
 sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev

Vrsta finančne spodbude:
  dotacije

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1)

 potencialni podjetniki

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

mora ohraniti vsaj 18 mesecev
  nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega šte

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

pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za dolo
čen čas vsaj 18 mesecev

  realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega 
delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine 
Kranjska Gora

  do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samoza
posli in ima prijavljeno stalno bivališče na območju obči
ne Kranjska Gora. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 
18 mesecev. Samozaposlitev se dokazuje s potrdilom o 
registraciji podjetja ter kopijo M1 obrazca. 

  v kolikor je prijavitelj (fizična oseba) že prejel sredstva za 
samozaposlitev, na ta ukrep ne more kandidirati 5 let od 
prejetja sredstev

  za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti ose
bo s stalnim bivališčem na območju občine Kranjska 
Gora, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zapo

slitve.  Zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane Pogod
be o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem

  v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezpo
seln, iz kateregakoli razloga pred potekom 18 mesecev, 
mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja 
zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v Pravilni
ku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora 
prejemnik dodeljenih sredstev leta vrniti.  

  za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti 
svojo vlogo

Upravičeni stroški:
  stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 mini

malnih mesečnih plač
  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 

3 minimalnih mesečnih plač 

Višina sofinanciranja:
  upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih 

mesečnih plač na vlogo. 
  okvirna višina sredstev: 10.000 €

Realizacija projekta 
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve: 
  ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena 

v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fi
zičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno 
zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali 
drugih javnih virov sredstev v zadnjih petih letih,

  ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane 
brezposelne osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri upra
vičencu  ali njegovih povezanih podjetjih,

  sredstva se ne dodeljujejo za prezaposlovanje med pove
zanimi osebami ali lastniško povezanimi podjetji.

  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 
vloge

  prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil 
sofinanciranje z drugega vira (npr. ZRSZ) po tem javnem 
razpisu ni upravičen do sofinanciranja

Dokazila:
  Samozaposlitev:  dokazilo o registraciji podjetja, kopija 

M1 obrazca, 
  Odpiranje novega delovnega mesta:  kopija Pogodbe o 

zaposlitvi, kopija obrazca M1 
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Pogoji: 
  naložba se mora izvesti na območju občine Kranjska 

Gora in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku
  za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna 

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

osnovna sredstva kot so nakup programske opreme, li
cence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja

  naložba mora predstavljati začetno investicijo ali inve
sticijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v 
smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodne
ga procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalnora
zvojni dejavnosti. 

  v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa 
želi povrnitev sredstev za nakup rabljene opreme/stro
jev, leta ne sme biti starejša od letnika 2016 ter mora 
brezhibno služiti svoji namembnosti 

Upravičeni stroški:
  strošek nakupa strojev ali opreme (IT oprema kot so pa

metni telefoni in tablice so upravičeni stroški le za pod
jetnike, katerih osnovna dejavnost je iz področja računal
ništva ali grafične dejavnosti)

 nakup strojev in opreme
 strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
 strošek licence
 strošek programske opreme
 strošek postavitve spletne trgovine
 strošek nakupa patenta

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

posamezne investicije

Sofinanciranje upravičenih stroškov ne sme presegati 30% 
upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma lahko 
znaša največ  3.000 € na vlogo. Pri dodelitvi sredstev se upo
števajo neto stroški (brez vključenega DDV).  Minimalni zne
sek sofinanciranja na vlogo je 500 EUR.

Okvirna višina sredstev: 20.000 €

Realizacija projekta:
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve: 
  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ  2 

vlogi. 

  ena vloga je namenjena zgolj opremi in strojem, ki so 
knjižena kot osnovna sredstva. Sofinanciranje je omeje
no na 10 osnovnih sredstev/na upravičenca,

  druga  vloga pa za ostale stroške, ki predstavljajo obrtni
ška in gradbena dela ali druge storitve ki sledijo zeleni 
shemi slovenskega turizma. 

Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:
  stroji in naprave ter druga osnovna sredstva namenjena 

za proizvodno ali storitveno dejavnost, kot so: gradbe
ni stroji, dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, 
posebne žage, tiskarski stroji, sušilniki, investicije v traj
nostni razvoj (npr. trajnostna mobilnost, obnovljivi viri 
energije,) ipd., ki predstavlja začetno investicijo ali 
investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega 
obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali 
proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali 
raziskovalno-razvojni dejavnosti. 

  osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih listinah 
prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo se osnovna 
sredstva, ki niso v lasti družbe ali samostojnega podjetni
ka, ki se prijavlja na javni razpis (ne upošteva se poslovni 
najem osnovnega sredstva – leasing),

  nakup osnovnih sredstev mora temeljiti na energijsko 
varčnih osnovnih sredstvih A+++ oz. po novem iz razreda 
A ali zmanjšanju porabe vode, zmanjšanje količine emisij 
ogljikovega dioksida z varčno in učinkovito rabo energije

Upoštevajo se tudi obrtniška in gradbena dela ali druge 
storitve ki sledijo zeleni shemi slovenskega turizma:
  investicije v obnovljive vire energije, trajnostno prenovo 

stavb, trajnostno mobilnost in druge investicije, ki teme
ljijo na trajnostnem razvoju turizma v smeri pridobivanja 
nekaterih okoljskih certifikatov. 

Dokazila:
  Kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno inve-

sticijo (gradbeno dovoljenje, kupoprodajne pogodbe, 
specifikacije nabavljenih investicijskih sredstev ipd). 

  Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene 
stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje.

  Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potr
dilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena 
kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za 
gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je na
čin plačila gotovinski). Iz potrdila o plačilu mora biti raz
vidno, da je račun plačalo podjetje/upravičenec. 

  Izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za 
prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnov
nega sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in akti
viranja, ipd. V kolikor je za eno osnovno sredstvo več ra
čunov se priloži točna specifikacija izračuna vrednosti za 
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to osnovno sredstvo. Samostojnim podjetnikom, ki imajo 
status normiranca, dokazila ni potrebno priložiti. 

  Potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih 
dajatev, ki ne sme biti starejše kot 15 dni, šteto od dneva 
oddaje vloge. 

  Dokazilo o izvedeni investiciji (npr. fotografija, kopija 
projektne dokumentacije oz. elektronska verzija, kopija 
izpisa iz Zemljiške knjige, kopija dokazila o licenci, pro
metno dovoljenje za registrirana vozila ipd.)

  Dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena).
  Druga dokazila (energijsko varčna osnovna sredstva, ze

lene naložbe, dokazilo o trajnosti izdelka, ipd)

Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest 
in samozaposlovanja 

Predmet pomoči:
 sofinanciranje samozaposlovanja 
 sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev

Vrsta finančne spodbude:
  dotacije

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1)

 potencialni podjetniki

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

mora ohraniti vsaj 18 mesecev
  nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega šte

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

pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za dolo
čen čas vsaj 18 mesecev

  realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega 
delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine 
Kranjska Gora

  do finančne pomoči je upravičena oseba, ki se samoza
posli in ima prijavljeno stalno bivališče na območju obči
ne Kranjska Gora. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 
18 mesecev. Samozaposlitev se dokazuje s potrdilom o 
registraciji podjetja ter kopijo M1 obrazca. 

  v kolikor je prijavitelj (fizična oseba) že prejel sredstva za 
samozaposlitev, na ta ukrep ne more kandidirati 5 let od 
prejetja sredstev

  za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti ose
bo s stalnim bivališčem na območju občine Kranjska 
Gora, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zapo

slitve.  Zaposlitev se dokazuje s kopijo podpisane Pogod
be o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem

  v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezpo
seln, iz kateregakoli razloga pred potekom 18 mesecev, 
mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od prenehanja 
zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v Pravilni
ku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora 
prejemnik dodeljenih sredstev leta vrniti.  

  za vsakega na novo zaposlenega je potrebno predložiti 
svojo vlogo

Upravičeni stroški:
  stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 mini

malnih mesečnih plač
  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 

3 minimalnih mesečnih plač 

Višina sofinanciranja:
  upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih 

mesečnih plač na vlogo. 
  okvirna višina sredstev: 10.000 €

Realizacija projekta 
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve: 
  ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena 

v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fi
zičnih osebah (v enotnem podjetju) in so bila za njeno 
zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali 
drugih javnih virov sredstev v zadnjih petih letih,

  ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane 
brezposelne osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri upra
vičencu  ali njegovih povezanih podjetjih,

  sredstva se ne dodeljujejo za prezaposlovanje med pove
zanimi osebami ali lastniško povezanimi podjetji.

  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 
vloge

  prijavitelj, ki je za prijavljene upravičene stroške že dobil 
sofinanciranje z drugega vira (npr. ZRSZ) po tem javnem 
razpisu ni upravičen do sofinanciranja

Dokazila:
  Samozaposlitev:  dokazilo o registraciji podjetja, kopija 

M1 obrazca, 
  Odpiranje novega delovnega mesta:  kopija Pogodbe o 

zaposlitvi, kopija obrazca M1 
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Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja 
kadrov za nove dejavnosti

Predmet:
 sofinanciranje stroškov izobraževanja;
  sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri 

delu in izjava z oceno tveganja)

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o go
spodarskih družbah.

Upravičeni stroški, nastali od 02.09.2022 do 01.09.2023:
 stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije
 stroški usposabljanja

Pogoji:
  Predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne ak

tivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi)
  Za vsakega zaposlenega/sodelujočega je potrebno pre

dložiti svojo vlogo

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

Višina:
  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 % vrednosti, 

vendar največ do 500€ na upravičenca na leto.
 minimalni znesek sofinanciranja je 50 EUR.

Omejitve: 
  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 

vloge. 

Dokazila: 
  računi in dokazila o plačilu računov, ki se glasijo na pod

jetje in so plačani s strani podjetja
  potrdilo o udeležbi na seminarju oz. o opravljenem izo

braževanju

Okvirna višina sredstev: 2.000,00 €

Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise

Predmet pomoči:
  sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na 

državni ravni

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1) ter društva

Vrsta finančne spodbude:
 dotacije

Pogoji:
  prijava mora biti podana na razpis na državni ali medna

rodni ravni
  prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in 

biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdi
lom razpisovalca 

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

čajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem pod
jetja

  stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prija
vo na razpis. Kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, 
ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz 
posebne pogodbe o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k 
pogodbi o delu/ zaposlitvi

  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je pri
javitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega de
leža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu

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

se maksimalna višina ne more presegati 500 € na posa
mezno vlogo. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV)

  minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 1.000 €

Realizacija projekta 
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve:
  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 

vlogi. 

Dokazila:
  potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogo

jem in je administrativno ustrezna 
  račun zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, pri če

mer je jasno razvidno, da je šlo za pomoč pri prijavi na 
razpis, ter potrdilo o plačilu računa s strani upravičenca. 
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  pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega 
je razvidno, da je delavec razporejen oziroma zadolžen 
za specifično prijavo na razpis ter obseg dela na prijavi; 
potrdilo o izplačilu plače 

  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji – fi
nančna razmejitev po partnerjih 

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva

Predmet pomoči:
  sofinanciranje nakupa notranje opreme (brez stavbnega 

zunanjega pohištva)
  sofinanciranje promocije sobodajalstva v smeri ozave

ščanja o zmanjšanju porabe vode, energije in CO2 

Vrsta finančne spodbude:
  dotacije

Upravičenci:
  fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost sobodajal

stva (sobodajalci so fizične osebe, za katere velja omeji
tev, da opravljajo dejavnost le občasno, skupno ne več 
kot pet mesecev v koledarskem letu in gostom lahko nu
dijo največ do 15 ležišč)

Pogoji: 
  dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem 

razpisu, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni in
vesticiji

Upravičeni stroški:
  stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov 

v smislu trajnostnega razvoja in znižanja porabe energije, 
vode, ipd.. 

  stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z 
opravljanjem sobodajalske aktivnosti. 

  nakup notranje opreme in osnovnih sredstev naj teme
lji na energijsko varčnih osnovnih sredstvih A+++ oz. po 
novem iz razreda A ali zmanjšanju porabe vode, zmanjša
nje količine emisij ogljikovega dioksida z varčno in učin
kovito rabo energije

  stroški promocijskih aktivnosti v smeri ozaveščanja o 
zmanjšanju porabe vode, energije in CO2.

  sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vre
dnostjo 50 € za kos oz. artikel. 

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

podobno
  nakup notranje opreme, ki NE temelji na energijsko 

varčnih osnovnih sredstvih

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

maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 2.000 
€ na upravičenca za opremo in gradbenoobrtniška dela 
ter maksimalno 500 € za promocijo v smeri ozaveščanja 
o zmanjšanju porabe vode, energije in CO2

  pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 
vključenega DDV)

  minimalni znesek sofinanciranja je 200 EUR.
  sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno 

vrednostjo 100 € za kos oz. artikel, pri promociji pa se 
upošteva minimalna vrednost 50 € na promocijsko ak
tivnost. 

Okvirna višina sredstev: 10.000 €

Realizacija projekta 
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve:
prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi:
 1.  Notranja oprema, gradbena in obrtniška dela za trajno

stni razvoj v skladu s shemo zelenega turizma (upraviče
nec lahko uveljavlja v tej vlogi največ 10 kosov opreme in 
5 računov za gradbenoobrtniška dela).  

2.  Promocija sobodajalstva v smeri okoljsko naravnanih 
kapacitet in v smeri ozaveščanja o zmanjšanju porabe 
vode, energije in CO2 (npr. letaki, spletna stran, radio 
oglasi, časopisni oglasi). Upravičenec lahko uveljavlja v 
tej vlogi največ 5 računov za promocijske aktivnosti. Iz 
ukrepa so izločeni stroški promocije na spletnih portalih 
kot so Booking, Airbnb, Expedia Travel, HomeAway, Tri
padvisor itd.

Dokazila:
1.  Računi o upravičenih stroških, ki se glasijo na upravičen

ca (sobodajalca, primer: Janez Novak  sobodajalec). V 
primeru, da so računi v tujem jeziku naj bodo artikli pre
vedeni v slovenski jezik – vsaj dopisano na dokazilu. 

2.  Izpisek iz TRR, kjer je razvidno, da je račun plačal upravi
čenec (sobodajalec). 

3.  Dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasi
tev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES).

4.  Dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TICa oz. 
fotokopijo pogodbe o sodelovanju s Turizmom Kranjska 
Gora oz. Turističnim društvom.

5.  Druga dokazila (energijsko varčna osnovna sredstva, ze
lene naložbe, dokazilo o trajnosti izdelka, ipd)
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Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja 
kadrov za nove dejavnosti

Predmet:
 sofinanciranje stroškov izobraževanja;
  sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri 

delu in izjava z oceno tveganja)

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o go
spodarskih družbah.

Upravičeni stroški, nastali od 02.09.2022 do 01.09.2023:
 stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije
 stroški usposabljanja

Pogoji:
  Predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne ak

tivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi)
  Za vsakega zaposlenega/sodelujočega je potrebno pre

dložiti svojo vlogo

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

Višina:
  sofinanciranje upravičenih stroškov do 50 % vrednosti, 

vendar največ do 500€ na upravičenca na leto.
 minimalni znesek sofinanciranja je 50 EUR.

Omejitve: 
  prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3 

vloge. 

Dokazila: 
  računi in dokazila o plačilu računov, ki se glasijo na pod

jetje in so plačani s strani podjetja
  potrdilo o udeležbi na seminarju oz. o opravljenem izo

braževanju

Okvirna višina sredstev: 2.000,00 €

Ukrep 5: Spodbujanje prijav podjetij na razpise

Predmet pomoči:
  sofinanciranje prijave na mednarodni razpis ali razpis na 

državni ravni

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1) ter društva

Vrsta finančne spodbude:
 dotacije

Pogoji:
  prijava mora biti podana na razpis na državni ali medna

rodni ravni
  prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in 

biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdi
lom razpisovalca 

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

čajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem pod
jetja

  stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prija
vo na razpis. Kot upravičeni strošek dela bodo šteli tisti, 
ki bodo izkazani z izplačilom osebju in bodo razvidni iz 
posebne pogodbe o delu /zaposlitvi oziroma aneksa k 
pogodbi o delu/ zaposlitvi

  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je pri
javitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega de
leža stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu

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

se maksimalna višina ne more presegati 500 € na posa
mezno vlogo. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV)

  minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR.

Okvirna višina sredstev: 1.000 €

Realizacija projekta 
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve:
  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 

vlogi. 

Dokazila:
  potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogo

jem in je administrativno ustrezna 
  račun zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, pri če

mer je jasno razvidno, da je šlo za pomoč pri prijavi na 
razpis, ter potrdilo o plačilu računa s strani upravičenca. 
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  pogodba o zaposlitvi oziroma aneks, na podlagi katerega 
je razvidno, da je delavec razporejen oziroma zadolžen 
za specifično prijavo na razpis ter obseg dela na prijavi; 
potrdilo o izplačilu plače 

  v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji – fi
nančna razmejitev po partnerjih 

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva

Predmet pomoči:
  sofinanciranje nakupa notranje opreme (brez stavbnega 

zunanjega pohištva)
  sofinanciranje promocije sobodajalstva v smeri ozave

ščanja o zmanjšanju porabe vode, energije in CO2 

Vrsta finančne spodbude:
  dotacije

Upravičenci:
  fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost sobodajal

stva (sobodajalci so fizične osebe, za katere velja omeji
tev, da opravljajo dejavnost le občasno, skupno ne več 
kot pet mesecev v koledarskem letu in gostom lahko nu
dijo največ do 15 ležišč)

Pogoji: 
  dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem 

razpisu, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni in
vesticiji

Upravičeni stroški:
  stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov 

v smislu trajnostnega razvoja in znižanja porabe energije, 
vode, ipd.. 

  stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z 
opravljanjem sobodajalske aktivnosti. 

  nakup notranje opreme in osnovnih sredstev naj teme
lji na energijsko varčnih osnovnih sredstvih A+++ oz. po 
novem iz razreda A ali zmanjšanju porabe vode, zmanjša
nje količine emisij ogljikovega dioksida z varčno in učin
kovito rabo energije

  stroški promocijskih aktivnosti v smeri ozaveščanja o 
zmanjšanju porabe vode, energije in CO2.

  sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vre
dnostjo 50 € za kos oz. artikel. 

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

podobno
  nakup notranje opreme, ki NE temelji na energijsko 

varčnih osnovnih sredstvih

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

maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 2.000 
€ na upravičenca za opremo in gradbenoobrtniška dela 
ter maksimalno 500 € za promocijo v smeri ozaveščanja 
o zmanjšanju porabe vode, energije in CO2

  pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 
vključenega DDV)

  minimalni znesek sofinanciranja je 200 EUR.
  sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno 

vrednostjo 100 € za kos oz. artikel, pri promociji pa se 
upošteva minimalna vrednost 50 € na promocijsko ak
tivnost. 

Okvirna višina sredstev: 10.000 €

Realizacija projekta 
  upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdob

ju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve:
prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi:
 1.  Notranja oprema, gradbena in obrtniška dela za trajno

stni razvoj v skladu s shemo zelenega turizma (upraviče
nec lahko uveljavlja v tej vlogi največ 10 kosov opreme in 
5 računov za gradbenoobrtniška dela).  

2.  Promocija sobodajalstva v smeri okoljsko naravnanih 
kapacitet in v smeri ozaveščanja o zmanjšanju porabe 
vode, energije in CO2 (npr. letaki, spletna stran, radio 
oglasi, časopisni oglasi). Upravičenec lahko uveljavlja v 
tej vlogi največ 5 računov za promocijske aktivnosti. Iz 
ukrepa so izločeni stroški promocije na spletnih portalih 
kot so Booking, Airbnb, Expedia Travel, HomeAway, Tri
padvisor itd.

Dokazila:
1.  Računi o upravičenih stroških, ki se glasijo na upravičen

ca (sobodajalca, primer: Janez Novak  sobodajalec). V 
primeru, da so računi v tujem jeziku naj bodo artikli pre
vedeni v slovenski jezik – vsaj dopisano na dokazilu. 

2.  Izpisek iz TRR, kjer je razvidno, da je račun plačal upravi
čenec (sobodajalec). 

3.  Dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasi
tev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES).

4.  Dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TICa oz. 
fotokopijo pogodbe o sodelovanju s Turizmom Kranjska 
Gora oz. Turističnim društvom.

5.  Druga dokazila (energijsko varčna osnovna sredstva, ze
lene naložbe, dokazilo o trajnosti izdelka, ipd)
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Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema  
poslovnih prostorov in obratov

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

Vrsta finančne spodbude:
 dotacije

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1), ki imajo priglašeno ustrezno de
javnost

Pogoji: 
  Strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi 

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

NE dodeljuje subvencije
  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da 

sta si najemnik in najemodajalec kot fizični osebi v raz
merju zakonec ali izven zakonski partner ali sorodnik do 
vštetega 2. dednega reda, oziroma da je lastnik pravne 
osebe fizična oseba, ki je z najemodajalcem ali najemni
kom v razmerju zakonec ali izven zakonski partner ali so
rodnik do vštetega 2. dednega reda

  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da 
sta najemnik in najemodajalec povezani osebi.

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

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

hajajo na območju občine Kranjska Gora.

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

maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € 
na upravičenca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV)

 minimalni znesek sofinanciranja 200 €

Okvirna višina sredstev: 7.000 €

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

obdobju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve:
  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 

vlogo

Dokazila:
1.  Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene 

stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje. 
2.  Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potr

dilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena 
kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za 
gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je na
čin plačila gotovinski). V primeru, a je najemodajalec fi
zična oseba, je potrebno priložiti dokazilo o plačilu akon
tacije dohodnine. Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, 
da je račun plačalo podjetje. 

3. Kopija najemne pogodbe.

6. MERILA

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne doku
mentacije.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA

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

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, 
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila 
za vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pra
vilnik, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega raz
pisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni 
strani Občine Kranjska Gora – http://obcina.kranjskagora.si. 

Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu 
so opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo 
o točnosti navedenih podatkov ter izjavo, da za iste upravi
čene stroške niso pridobili ali niso v postopku pridobivanja 
dodatnih sredstev, iz kateregakoli drugega javnega vira.

Dokazila predložena v okviru prijave na javni razpis se pre
dlagateljem vloge ne vračajo. 

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG

Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih sku
paj s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine 
Kranjska Gora ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kranj
ska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

Rok za oddajo vlog je  01.09.2023  
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Vsaka vloga mora biti speta in oddana posebej v zaprti 
ovojnici ter ustrezno označena. Pri nekaterih ukrepih je 
možnost oddaje več vlog. Vsaka vloga naj bo oddana po
sebej (1 ovojnica – 1 vloga). V primeru, da bo v 1 ovojnici 
oddano več vlog skupaj, bo komisija upoštevala samo 1 
vlogo. 

Na sprednji strani posamezne ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2023 -  
______ (številka ukrepa)«.
 
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na 
prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: 
ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv 
in naslov (če gre za pravno osebo).

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s skle
pom zavržene.

9. OBRAVNAVA VLOG

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospo
darstva v občini Kranjska Gora v letu 2023 (v nadaljevanju 
Komisija), ki jo imenuje župan. 

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

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku dvajset dni od roka za 
oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki  
ne bodo pravočasne (oddane po 01. 09. 2023), bodo s  
sklepom zavržene. 

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila 
na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem raz
pisu. Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, 
bodo s strani občine v roku petih delovnih dni od dneva 
odpiranja vlog pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za 
dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni. Nepopolne 
prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo do
polnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene 
pa zavrnjene. 

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

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

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

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

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

10. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo 
zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 
kontaktna oseba ga. Vida Černe – telefon: 04 580 98 12, ele
ktronski naslov – vida.cerne@kranjskagora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zain
teresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenj
ske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, kontaktna oseba ga. 
Eldina Čosatović – telefon: 04 581 34 19, elektronski naslov 
– dina@ragor.si. 

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo 
ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali 
odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v četrtek, 
11.5.2023 ob 13.00 uri preko ZOOM aplikacije ali v sejni sobi 
Občine Kranjska Gora. Vabilo s programom bo objavljeno na 
spletni strani Občine Kranjska Gora. Delavnico bo vodila  El
dina Čosatović.

Datum:   22.02.2023
Številka: 3051/20234/0232

  Županja: 
  Henrika Zupan
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Ukrep 9:  Subvencioniranje stroškov najema  
poslovnih prostorov in obratov

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

Vrsta finančne spodbude:
 dotacije

Upravičenci:
  samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike 

gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodar
skih družbah (ZGD1), ki imajo priglašeno ustrezno de
javnost

Pogoji: 
  Strošek najemnine mora biti v skladu z običajnimi tržnimi 

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

NE dodeljuje subvencije
  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da 

sta si najemnik in najemodajalec kot fizični osebi v raz
merju zakonec ali izven zakonski partner ali sorodnik do 
vštetega 2. dednega reda, oziroma da je lastnik pravne 
osebe fizična oseba, ki je z najemodajalcem ali najemni
kom v razmerju zakonec ali izven zakonski partner ali so
rodnik do vštetega 2. dednega reda

  Stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da 
sta najemnik in najemodajalec povezani osebi.

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

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

hajajo na območju občine Kranjska Gora.

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

maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 € 
na upravičenca. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV)

 minimalni znesek sofinanciranja 200 €

Okvirna višina sredstev: 7.000 €

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

obdobju od 02.09.2022 do 01.09.2023.

Omejitve:
  prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 

vlogo

Dokazila:
1.  Kopija računov, pogodb za vse navedene upravičene 

stroške. Računi se morajo glasiti na podjetje. 
2.  Potrdila o plačilu (za plačilo preko TRR se predloži potr

dilo o plačilu banke vlagatelja. V kolikor je bila narejena 
kompenzacija priložite ustrezne računovodske listine. Za 
gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je na
čin plačila gotovinski). V primeru, a je najemodajalec fi
zična oseba, je potrebno priložiti dokazilo o plačilu akon
tacije dohodnine. Iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, 
da je račun plačalo podjetje. 

3. Kopija najemne pogodbe.

6. MERILA

Merila za vrednotenje vlog so sestavni del razpisne doku
mentacije.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA

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

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, 
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila 
za vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pra
vilnik, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega raz
pisa v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni 
strani Občine Kranjska Gora – http://obcina.kranjskagora.si. 

Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu 
so opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo 
o točnosti navedenih podatkov ter izjavo, da za iste upravi
čene stroške niso pridobili ali niso v postopku pridobivanja 
dodatnih sredstev, iz kateregakoli drugega javnega vira.

Dokazila predložena v okviru prijave na javni razpis se pre
dlagateljem vloge ne vračajo. 

8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG

Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih sku
paj s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine 
Kranjska Gora ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kranj
ska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. 

Rok za oddajo vlog je  01.09.2023  
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Vsaka vloga mora biti speta in oddana posebej v zaprti 
ovojnici ter ustrezno označena. Pri nekaterih ukrepih je 
možnost oddaje več vlog. Vsaka vloga naj bo oddana po
sebej (1 ovojnica – 1 vloga). V primeru, da bo v 1 ovojnici 
oddano več vlog skupaj, bo komisija upoštevala samo 1 
vlogo. 

Na sprednji strani posamezne ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2023 -  
______ (številka ukrepa)«.
 
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na 
prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: 
ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv 
in naslov (če gre za pravno osebo).

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s skle
pom zavržene.

9. OBRAVNAVA VLOG

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospo
darstva v občini Kranjska Gora v letu 2023 (v nadaljevanju 
Komisija), ki jo imenuje župan. 

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

Odpiranje vlog bo izvedeno v roku dvajset dni od roka za 
oddajo vlog. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki  
ne bodo pravočasne (oddane po 01. 09. 2023), bodo s  
sklepom zavržene. 

Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila 
na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem raz
pisu. Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, 
bodo s strani občine v roku petih delovnih dni od dneva 
odpiranja vlog pisno pozvani, naj vloge dopolnijo. Rok za 
dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 8 dni. Nepopolne 
prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo do
polnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene 
pa zavrnjene. 

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

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

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

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

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

10. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo 
zainteresirani na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 
kontaktna oseba ga. Vida Černe – telefon: 04 580 98 12, ele
ktronski naslov – vida.cerne@kranjskagora.si.

Dodatne informacije o prijavi in načinu prijave lahko zain
teresirani dobijo tudi na Razvojni agenciji Zgornje Gorenj
ske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, kontaktna oseba ga. 
Eldina Čosatović – telefon: 04 581 34 19, elektronski naslov 
– dina@ragor.si. 

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo 
ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali 
odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v četrtek, 
11.5.2023 ob 13.00 uri preko ZOOM aplikacije ali v sejni sobi 
Občine Kranjska Gora. Vabilo s programom bo objavljeno na 
spletni strani Občine Kranjska Gora. Delavnico bo vodila  El
dina Čosatović.

Datum:   22.02.2023
Številka: 3051/20234/0232

  Županja: 
  Henrika Zupan
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1.  Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Ko
lodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 dejavnost registriranih kulturnih društev;
  kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji de

javnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
  izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti;
  sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih 

in srečanjih v tujini;
  kulturne prireditve in akcije;
  kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske popu

lacije–vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraže
valne programe;

  sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov 
ljubiteljske kulture;

  sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov;
 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Vrednost sredstev razpisa:
 dejavnost kulturnih društev: 15.000,00 EUR; 
 materialni stroški kulturnih društev: 3.600,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

4. Pogoji sofinanciranja: 
  Izvajalci programov na področju kulture morajo izpol

njevati naslednje pogoje:
  imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svo

jim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture;

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti;

  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o 
realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na 
občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so 
se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

5.  Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustrez
nih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo 
je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletni 
strani: http://obcina.kranjskagora.si. 

6.  Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo 
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno 
na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska 
Gora, do vključno  24. 3. 2023. Na ovojnici mora biti na
pisan naslovnik, naslov prosilca in pripis »ne odpiraj Vlo
ga na javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov 
in projektov v občini Kranjska Gora za leto 2023«.

Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obrav
navane. 

7.  Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne pri
jave bodo vrednotene na osnovi Meril in kriterijev za 
razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju kul
turnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. 
Z izbranimi vlagatelji bo župan Občine Kranjska Gora 
sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

8.  Informacije lahko dobite pri Vlasti SkumavcRabič, tel.: 
04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: 
vlasta.skumavc@kranjskagora.si.

Datum: 27. 2. 2023   
Številka: 6203/20234    
                                                        
  Županja: 
  Henrika Zupan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23 ZDUIO) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov 

in projektov v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 11/06) objavlja 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV  

V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2023

JAVNI RAZPISI | 21 

I. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih pro
gramov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora 
(UVG št. 11/2006) objavlja Občina Kranjska Gora Javni razpis za 
sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih 
društev v Občini Kranjska Gora v letu 2023.

II. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in pro
jektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2023 se 
lahko prijavijo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
  imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s 

svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or

ganizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti 
na področju (delovanja turističnih društev);

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in osta
lo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

  dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o rea

lizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občin
skih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih ude
ležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Prijava mora vsebovati:
  prijavo
  predpisane priloge (statut društva, Program dela s finanč

nim planom za leto 2023)

III. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in pro
jektov turističnih društev v letu 2023. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2023 in 
bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. 

Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na 
zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na dru
ga področja (npr. : šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, 
sociala, znanost, malo gospodarstvo, ipd). Na podlagi tega raz
pisa tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so izrazito komer
cialne narave. 

IV. POGOJI IN MERILA
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na 
področju turizma v letu 2023, so naslednji: administrativna pra
vilnost, preveritev izločitvenih pogojev ter ocenjevanje progra
mov na podlagi meril bo izvedla razpisna komisija, ki jo imenu

je županja. Merila so podrobneje opisana v delu Merila za izbor 
in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrane prireditve in programi morajo biti izvedeni v letu 2023. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Obdobje upraviče
nih stroškov je od 1.1.2023 do 30.11.2023. Upravičeni stroški so 
le tisti, za katere bo izvajalec predložil račun, pogodbo ali drugo 
finančno listino, ki dokazuje plačilo storitve oz. materiala. Prosto
voljno delo ni upravičen strošek in se šteje kot lastni delež.

V. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih 
programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska 
Gora v letu 2023 je 70.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz. ob
močjih delovanja:
Prireditve na območju občine ................................................. 33.500 EUR
Olepševanje in urejanje okolice .............................................. 13.500 EUR
Promocijska dejavnost, materialni stroški ....................... 16.000 EUR
Izobraževanje, predavanja ............................................................. 7.000 EUR

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

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE  
PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofi
nanciranju turističnih programov in projektov Turističnih dru
štev v občini Kranjska Gora in sprejetimi merili, ki so priloga 
tega razpisa.

VII. VSEBINA VLOGE
Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora in na spletni strani http://obcina.kranjskagora.si

VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 24. 03. 
2023 na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripi
som »Javni razpis TURIZEM 2023 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka 
za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 24.03.2023 
oddana do 12.00 ure v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora. 
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2023
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1.  Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Ko
lodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 dejavnost registriranih kulturnih društev;
  kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji de

javnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
  izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti;
  sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih 

in srečanjih v tujini;
  kulturne prireditve in akcije;
  kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske popu

lacije–vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraže
valne programe;

  sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov 
ljubiteljske kulture;

  sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov;
 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Vrednost sredstev razpisa:
 dejavnost kulturnih društev: 15.000,00 EUR; 
 materialni stroški kulturnih društev: 3.600,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

4. Pogoji sofinanciranja: 
  Izvajalci programov na področju kulture morajo izpol

njevati naslednje pogoje:
  imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svo

jim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture;

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti;

  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o 
realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na 
občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so 
se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

5.  Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustrez
nih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo 
je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletni 
strani: http://obcina.kranjskagora.si. 

6.  Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo 
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno 
na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska 
Gora, do vključno  24. 3. 2023. Na ovojnici mora biti na
pisan naslovnik, naslov prosilca in pripis »ne odpiraj Vlo
ga na javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov 
in projektov v občini Kranjska Gora za leto 2023«.

Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obrav
navane. 

7.  Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne pri
jave bodo vrednotene na osnovi Meril in kriterijev za 
razdelitev sredstev po Pravilniku o sofinanciranju kul
turnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. 
Z izbranimi vlagatelji bo župan Občine Kranjska Gora 
sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

8.  Informacije lahko dobite pri Vlasti SkumavcRabič, tel.: 
04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: 
vlasta.skumavc@kranjskagora.si.

Datum: 27. 2. 2023   
Številka: 6203/20234    
                                                        
  Županja: 
  Henrika Zupan

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23 ZDUIO) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov 
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I. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih pro
gramov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora 
(UVG št. 11/2006) objavlja Občina Kranjska Gora Javni razpis za 
sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih 
društev v Občini Kranjska Gora v letu 2023.

II. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in pro
jektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2023 se 
lahko prijavijo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
  imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s 

svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or

ganizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti 
na področju (delovanja turističnih društev);

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in osta
lo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

  dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o rea

lizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občin
skih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih ude
ležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Prijava mora vsebovati:
  prijavo
  predpisane priloge (statut društva, Program dela s finanč

nim planom za leto 2023)

III. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in pro
jektov turističnih društev v letu 2023. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2023 in 
bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. 

Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na 
zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na dru
ga področja (npr. : šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, 
sociala, znanost, malo gospodarstvo, ipd). Na podlagi tega raz
pisa tudi ne bodo sofinancirani programi, ki so izrazito komer
cialne narave. 

IV. POGOJI IN MERILA
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na 
področju turizma v letu 2023, so naslednji: administrativna pra
vilnost, preveritev izločitvenih pogojev ter ocenjevanje progra
mov na podlagi meril bo izvedla razpisna komisija, ki jo imenu

je županja. Merila so podrobneje opisana v delu Merila za izbor 
in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrane prireditve in programi morajo biti izvedeni v letu 2023. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Obdobje upraviče
nih stroškov je od 1.1.2023 do 30.11.2023. Upravičeni stroški so 
le tisti, za katere bo izvajalec predložil račun, pogodbo ali drugo 
finančno listino, ki dokazuje plačilo storitve oz. materiala. Prosto
voljno delo ni upravičen strošek in se šteje kot lastni delež.

V. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih 
programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska 
Gora v letu 2023 je 70.000 EUR.

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz. ob
močjih delovanja:
Prireditve na območju občine ................................................. 33.500 EUR
Olepševanje in urejanje okolice .............................................. 13.500 EUR
Promocijska dejavnost, materialni stroški ....................... 16.000 EUR
Izobraževanje, predavanja ............................................................. 7.000 EUR

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

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE  
PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofi
nanciranju turističnih programov in projektov Turističnih dru
štev v občini Kranjska Gora in sprejetimi merili, ki so priloga 
tega razpisa.

VII. VSEBINA VLOGE
Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora in na spletni strani http://obcina.kranjskagora.si

VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 24. 03. 
2023 na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripi
som »Javni razpis TURIZEM 2023 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka 
za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 24.03.2023 
oddana do 12.00 ure v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora. 
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2023
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IX. OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na 
podlagi meril in kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja 
turističnih programov in projektov Turističnih društev v Obči
ni Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo 
o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. 
Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine 
Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.

X. INFORMACIJE IN NAVODILA

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavi
telji na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04 580 98 12.

Številka: 32216/20234/0232
Datum: 23. 02. 2023 Županja: 
  Henrika Zupan

Javni razpis za dodelitev  pomoči  za  ohranjanje in spodbuja
nje  razvoja  kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora v 
letu 2023, št.: 3303/20232, objavljen na spletni strani Občine 
Kranjska Gora in lokalnem časopisu Zgornjesav 'c, dne 7.2.2023, 
se dopolni na naslednji način:

I. 
V javnega razpisu za dodelitev  pomoči  za  ohranjanje in spod
bujanje  razvoja  kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora 
v letu 2023, se v III. točki UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVI
ČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SREDSTEV, Ukrep št. 1: 
Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva 
na kmetijskih gospodarstvih   primarna kmetijska proizvodnja 
doda še ukrep št.: 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 
ki se glasi:

»1. 2.  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov.

Upravičeni stroški:
–  stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 

z ograjo;
–  stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
–  posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih go

spodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost…);

–  kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih go
spodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

–  dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 
najmanj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
–  ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za 

izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravi
čeni do sofinanciranja;

–  predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
–  kopija katastrskega načrta in program del,  ki ga pripravi pri

stojna strokovna služba, če je potreben;
–  dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru 

zakupa zemljišča;
–  drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči: 
–  do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospo

darstvih. 

Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. 

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kme
tijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo po
oblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo.»

Druga določila javnega razpisa za dodelitev  pomoči  za  ohra
njanje in spodbujanje  razvoja  kmetijstva in podeželja v občini 
Kranjska Gora v letu 2023, št.: 3303/20232, objavljen na spletni 
strani Občine Kranjska Gora in lokalnem časopisu Zgornjesav 'c, 
dne 7. 2. 2023, ostanejo nespremenjena.

Dopolnitev javnega razpisa velja takoj, ko je dopolnitev obja
vljena na spletni strani občine.

Številka: 3303/20233
Datum: 24. 2. 2023 Županja
  Henrika Zupan                                          

Na podlagi Pravilnika o  ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 
20152020 (Ur. l. RS, št. 45/2015), odločitve Evropske komisije glede podaljšanja veljavnosti Uredbe UE št. 702/2014 za čas trajanja 
prehodnega obdobja, to je do 30.06.2023 in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023 (Uradni list RS št.: 157/2022, dne 
16.12.2022) objavlja občina Kranjska Gora (v nadaljevanju občina), Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora

DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV  POMOČI   
ZA  OHRANJANJE IN SPODBUJANJE  RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA  

V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2023
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Kako okrepiti zdrav 
življenjski slog

Življenjski slog posamezni-
ka je način življenja, ki se 
oblikuje od rojstva preko 
otroštva, mladosti, skozi 
srednja leta in zapluje v mi-
ren ali bolj razburkan zaliv 
staranja. Dejavniki, ki ga 
oblikujejo, so: način prehra-
njevanja, telesna dejavnost, 
navade in razvade, ki vodi-
jo v dejavnike tveganja za 
zdravje, psihološko zdravje 
ter socialno blagostanje.

Ko se vprašamo, kaj je naša 
največja vrednota, je odgo-
vor skoraj vedno na dlani: 
»Samo, da sem zdrav/a.« 
Besede so jasne, a dejanja 
so mnogokrat v nasprotju 
z odgovorom. Za krepitev 
zdravega življenjskega sloga, 
ki smo ga v nekem elementu 
oslabili, zanemarili, morda 
nam je bolezen že prekri-
žala pot, nikoli ni prepo-
zno. Priložnosti se ponujajo 
s številnimi preventivnimi 
programi, delavnicami, pre-
davanji, kjer zagotovo vsak 
lahko najde svojo šibko toč-
ko, ki jo je vredno popraviti. 
Na delavnici Četrtkovega ko-
tička za zdravje 16. marca ob 
19. uri v Knjižnici Kranjska 
Gora se bomo pogovarjali o 
izzivih krepitve življenjske-
ga sloga in možnostih, ki so 
nam na voljo v slovenskem 
zdravstvenem sistemu.

... bo tema Četrtkovega kotička za 
zdravje v Knjižnici Kranjska Gora 
16. marca ob 19. uri.

NASVET

»Vse leto smo živeli v stresu, ki ga prinaša mestno življe-
nje, ko se obveznosti vrstijo druga za drugo brez predaha, 
ko nalogam ni ne konca ne kraja, za povrh pa okoli nas ves 
čas vladata vrvež in umazanija. Ko smo vstopili v gozd, je 
to breme odpadlo, kot bi ga kdo odgnal s čarovnijo. Izklo-
pili smo mobilne telefone in z vsakim korakom globlje v 
bujni gozd nas je vse bolj preplavljala umirjenost, po kateri 
smo hrepeneli.« Hector Garcia in Francesc Miralles v knji-
gi z naslovom Šinrin-joku predstavljata filozofijo šinrin-
-jokuja. Bralcem po svetu predstavljata načela, ki jih velja 
upoštevati, če želite užiti modrosti in blagodejne učinke 
gozdnih kopeli.
Kaj je šinrin-joku? Ta izraz, ki ga sestavljata besedi šinrin, 
»gozdovi«, in joku, »kopati se«, so začeli uporabljati leta 
1982, ko je direktor japonske agencije za gozdove izjavil, da 
»kopel« v zelenem zdravilno učinkuje na tiste, ki jo redno 
izvajajo. Avtorja sta zapisala: »Čeprav večina človeštva živi 
v mestih, smo ustvarjeni za to, da se povežemo z nara-
vo. Marsikatera tegoba, ki pesti mestnega človeka, izvira 
iz tega, da nismo več povezani z naravo.« Povezanost z 
naravo, šinrin-joku ali gozdna kopel, kot temu pravijo Ja-
ponci, prinaša številne zdravilne in pomladitvene učinke, 
zmanjšuje stres ter sprošča um. Koristi šinrin-jokuja pa ne 
najdemo izključno v gozdovih. Odkrijemo jih tudi v mes-
tnih parkih ali doma, če se obdamo z rastlinjem, ki nas 
opominja na povezanost z naravo.
O gozdni kopeli in ostalih možnostih zdravljenja z naravo 
nam bo predaval David Ravnik v Knjižnici Kranjska Gora v 
petek, 17. marca, ob 19. uri.

ZALA HRAST

Bralni namig
García, Héctor: Šinrin-joku, japonska 
gozdna kopel

Med zimskimi počitnicami so v Slovenskem planinskem muzeju 
v Mojstrani poskrbeli, da otrokom ni bilo dolgčas. S Sonjo ko-
ren Valjavec iz Tržiškega muzeja so se pogovarjali o tem, kako 
nastane planinski čevelj. Moči so merili na športnem poligonu 
in izdelali olimpijski venček pod vodstvom nataše Robežnik iz 
Muzeja novejše zgodovine Slovenije. kustosinja in pedagogi-
nja natalija Štular je predstavila zgodbo o nastanku slovenske 
planinske organizacije, ki praznuje 130 let, zgodbo o nastopu 
na olimpijskih igrah pa je delil Andrej Miklavc. V kajžnkovi hiši 
v Ratečah so otroke s pravljicami razveselile irena Cerar, nika 
dulmin in natalija Štular. K. S.

Počitniške delavnice

KSENIJA NOČ,  
MAG. ZDR. NEGE
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Kranjskogorski župan od leta 2002 do 
2014, ravnatelj osnovne šole, profe-
sor športne vzgoje, trener tekačev na 
smučeh … – vse to je bil Jure Žerjav, 
ki je v prijetnem pogovoru opisal pri-
prave na veliko tekmovanje, kakršne-
ga Slovenija še ni gostila, pa tudi svoj 
pogled na delo trenerjev in razvoj No-
rdijskega centra.
V tretjem letniku gimnazije se je od-
ločil, da bo študiral na Fakulteti za 
šport. A ves čas je želel biti trener, ne 
tekmovalec. »Vedno sem imel željo 
prenašati znanje na mlade. Šport v 
mlajših kategorijah naplavi na površ-
je ogromno mladih kvazitalentov, ki 
jih številni vidijo kot vrhunske špor-
tnike. A to ni vrhunski šport. Tega 
spremljata vztrajnost in trdo delo. V 
teku na smučeh se talent ne prepozna 
zgodaj. Tekmovalec mora imeti notra-
njo željo, motiv za uspeh. Prisiliti se 
nikogar v nič ne da,« poudari Žerjav, 
ki – čeprav mu je bilo to delo všeč – v 
njem ni predolgo vztrajal. »Trenerski 
posel je za določeno obdobje. Sicer te 
posrka vase. In ko se to zgodi, nisi ni-
kjer doma. Življenje gre mimo tebe.« 
Tega pa ni želel. Vodil je člansko re-
prezentanco na zimskih olimpijskih 
igrah 1992 v Albertvillu v Franciji in na 
svetovnem prvenstvu 1993 v Falunu 
na Švedskem.

Ko je beseda nanesla na njegovo hčer-
ko Nežo, ki trenira tek na smučeh, se 
spominja, kako je kot dveletna deklica 
skupaj z njim hodila v Rateče, kjer je 
ljubiteljsko treniral otroke v tamkaj-
šnjem društvu. »V šestem razredu pa 
je nekega dne prišla domov in rekla, 
da bo trenirala tek. Rekel sem ji, da 
sem zelo vesel, a da bom enako vesel, 
ko bo rekla, da bo nehala.«
V času Žerjavovega županovanja je 
bil leta 2015 zgrajen Nordijski center 
Planica. Gradnja je potekala pet let in 
v tem času so že pripravljali kandida-
turo za svetovno prvenstvo. A ni prvič 
uspelo. Začeli so leta 2012 v Južni Ko-
reji, kjer Planica ni bila izbrana. Nato 
se je še dvakrat zalomilo, leta 2018 pa 
je bilo jasno, da je dolina pod Poncami 
dobila veliko tekmovanje.
»Glavnino dela je naredila Smučar-
ska zveza. Naša naloga pa je bila, da 
Nordijski center ohranjamo v vrhun-
ski kondiciji. Dogradili smo nekaj ki-

lometrov sistema za zasneževanje, 
dokupili teptalne stroje, posodobili 
telekomunikacijo in električne vode, 
da center lahko gosti tako tekmova-
nje, ki bo zagotovo posebno po tem, 
da na tako majhnem prostoru skupaj 
še nismo videli tekaških in skakalnih 
prireditev. Piko na i pa bo kot vedno 
dala fantastična kulisa,« je napovedal 
Žerjav.
Kaj pa njega in sodelavce čaka po pr-
venstvu? »Naš namen je, da Nordijski 
center živi. Po številu skokov, ki jih 
športniki opravijo pri nas, smo najve-
čji na svetu. Na skakalnici se opravi 
več kot dvajset tisoč treningov letno. V 
enem letu smo že gostili športnike iz 
23 različnih držav. Takoj po prvenstvu 
pa se bodo začele priprave na fina-
le svetovnega pokala v poletih konec 
marca. Sneg na letalnici je narejen, 
začeli bomo urejati zaletišče. Že maja 
pa se potem znova začnejo treningi in 
priprave na poletno sezono.«

KARMEN SLUGA

Pogovor z Juretom Žerjavom je vodila novinarka Maja Stepančič. / Foto: Knjižnica 
Kranjska Gora

»Takoj po prvenstvu se bodo 
začele priprave na finale 
svetovnega pokala v poletih 
konec marca. Sneg na letalnici 
je narejen, začeli bomo urejati 
zaletišče. Že maja pa se potem 
znova začnejo treningi in 
priprave na poletno sezono.«

Naš namen je, da Nordijski center živi
Tik pred začetkom nordijskega svetovnega prvenstva v Planici je bil gost 
pogovornega večera Obrazi slovenskih pokrajin v knjižnici v Kranjski Gori 
pomočnik vodje Nordijskega centra Planica Jure Žerjav.



Minulo nedeljo se je končalo 43. FIS svetovno prvenstvo v no-
rdijskem smučanju Planica 2023. Dvanajstdnevno zimsko špor-
tno tekmovanje je postreglo s številnimi razburljivimi tekmami, 
senzacijami in kronanji novih svetovnih prvakov. Potekalo je v 
znamenju trajnosti in odlične organizacije, saj tako obsežnega 
zimskega športnega dogodka Slovenija še ni gostila.

Zimska idila v dolini pod Poncami je pozdravila navijače in 
športnike z vsega sveta. Člani 66 držav udeleženk so se pote-
govali za 24 kompletov medalj. Skandinavske države, kjer se je 
rodilo nordijsko smučanje, so bile tudi tokrat med najuspešnejši-
mi. Povsem na vrhu so vnovič končali Norvežani z najobsežnejšo 
zbirko FIS-ovih lesketajočih se snežink. Poleg stalnih udeleženk 
svetovnih prvenstev so v Planici nastopali tudi tisti iz bolj odda-
ljenih, eksotičnih krajev, kot so Brazilija, Haiti, Gruzija, Mehika, 
Indija, Savdska Arabija, Libanon itd.

Izjemni dosežki športnic in športnikov v smučarskih skoki in 
tekih ter nordijski kombinaciji so dali dodaten čar prvenstvu, ki 
ga je prvič gostila Slovenija. 

Na tekmovalnih prizoriščih je bilo med 21. februarjem in 5. mar-
cem 2023 prisotnih 2000 športnikov in spremljevalnega osebja. 
Celoten dogodek je pokrivalo 1975 akreditiranih medijskih oseb 
iz 37 držav. Najštevilnejše odprave, kar se tiče tujih televizijskih 
hiš, so imeli Nemci, Avstrijci in Norvežani. Med pišočimi mediji in 
fotografi pa so bili v ospredju Norvežani, Poljaki, Avstrijci in Nemci.

Planiških delavcev in prostovoljcev iz 22 držav je bilo skupaj 
1500. Brez njihove predanosti ter neizmernega truda marsika-
tera stvar ne bi bila izpeljana na tako vrhunskem nivoju. Med 
drugim so pomagali pri pospravljanju, kuhanju, pripravi tekmo-
valnih prog, vodenju navijaških skupin in tudi kidanju snega, ki 
ga v zadnjih dneh ni manjkalo ter je še dodatno polepšal tekmo-
vališča in okolico.

Po svetovnem prvenstvu v Planici še  
zaključek svetovnega pokala
Tri tedne po končanem 43. FIS svetovnem prvenstvu v nordij-
skem smučanju bo bela Planica znova gostila smučarske skakalce,  

saj bo na sporedu tradicionalni zaključek sezone svetovnega  
pokala na Letalnici bratov Gorišek. 

Priprava velikanke poteka po načrtih, planiški delavci pa zaradi 
obilice snežnih padavin nimajo težav z ureditvijo snežne podlage  
na letalnici. Spremljajoči objekti, tribune, kabine za športnike 
in novinarje, bodo postavljeni v dneh po koncu svetovnega  
prvenstva. 

Na sporedu bodo tradicionalne tri tekme letalcev, dve posamični 
in moštvena preizkušnja. 

Vstopice za ogled najboljših letalcev na svetu so že naprodaj na 
spletni strani EVENTIM, vseh poslovanicah Kompasa in bencin-
skih črpalkah Petrola.

Prvenstvo je potekalo v znamenju trajnosti in ohranjanje narave. 
Kljub prvotnemu negodovanju, da morajo navijači peš v Planico, 
je bil ukrep omejitve prometa proti dolini Tamar sprejet pozi-
tivno. Recikliranje ter omejitev uporabe plastičnih izdelkov sta 
odobravanje požela tudi pri tujih obiskovalcih. Ponovna upora-
ba že uporabljenih materialov pa je bila ključna. Najlepši primer 
je paviljon Stora Enso, ki ga bodo podrli, vse lesene dele pa bodo 
uporabili pri naslednjem trajnostnem projektu.

Del trajnostnega projekta, ki pozitivno vpliva na ohranjanje na-
rave, so bili tudi športniki. Namesto zmagovalnih rož so najboljši 
trije v vsaki disciplini prejeli sadike smrek, ki so jih lahko odnesli 
domov in tako obogatili lokalno naravo. Korak dlje je naredil or-
ganizator prvenstva, saj bo po prvenstvu za vsakega zmagovalca 
posadil sadiko smreke v parku zmagovalcev v Mojstrani.

Organizacija tovrstnega športnega dogodka je izjemen zalogaj, 
trud organizatorja pa ni ostal neopažen, saj so v Planici številni  
predstavniki bodočih gostiteljic FIS svetovnih prvenstev v  
nordijskem smučanju spoznavali in se učili, kaj vse je potrebno 
za uspešno organizacijo. Od postavitev vseh objektov, ki jih med 
tekmovanjem potrebujejo športniki in njihovo spremljevalno 
osebje, do tribun, navijaških con ter vseh komentatorskih kabin 
na različnih prizoriščih.

Televizijska gledanost Planice je v prvem tednu na najpomemb-
nejšem nemškem trgu dosegla 150 odstotkov gledanosti celot-
nega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Izjemni so  
tudi prvi rezultati v Skandinaviji. Z odlično gledanostjo se lahko 
pohvali domača Televizija Slovenija.

Planica, snežna kraljica –  
odlična gostiteljica
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V šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja in malo pred pre-
lomom tisočletja se je v Mojstrani 
spisalo pomembno obdobje sloven-
skega alpinizma. Zgodbo so spisale 
Mojstranške veverice Janko Ažman, 
Janez Brojan, Zvone Kofler in Klavdij 
Mlekuž. V domačih stenah, Dolomitih 
in Centralnih Alpah so opravili vrsto 
zahtevnih vzponov. Bili so jedro GRS 
Mojstrana, ki je v tistem času opravila 
največ in najtežja reševanja v gorah. 
Ti mladi fantje so takrat natančno 
vedeli, kaj želijo, ter so si to upali in 
znali izpeljati. Plezali so v Dolomitih 
in si ne po naključju za vzor izbrali 
slavne Cortinske veverice. Če že plezaš 
kot veverica, pa nisi iz Cortine, ampak 
iz Mojstrane, potem si verjetno Moj-
stranška veverica. Pravijo, da jim je 
Brojanova mama na rokav puloverja 
vpletla veverico, da so se ločili od dru-
gih alpinistov in nedeljskih turistov. 
Čez nekaj let, potem ko sta zlezla iz 
plezalskih plenic in opravila z El Ca-
pitanom, so v to tovarišijo sprejeli še 
Janeza Dovžana in Miho Smoleja. Oba 
z Dovjega, da ni bilo prerekanja. S to 
okrepitvijo so postali vodilna alpini-
stična tovarišija, ki je v slovenskem 
alpinizmu prinesla veliko vetra v ja-
dra.

JANEZ BROJAN
Gore so bile pri Brojanih v krvi. Oče 
Janez starejši, sam vešč in izkušen 
plezalec, eden od nosilcev tradicije 
gornikov in gorskih vodnikov iz Moj-
strane, je že zgodaj začel uvajati sina 
v gorniške skrivnosti. Zakaj ga je tako 
prijelo? Verjetno je v roke dobil šop 
klinov namesto ropotuljice, kadar je 
jokal. Janezu ni ostalo drugega, kot 
da vstopi v dobro uhojeno gaz in jo 

še sam malo utrdi in razširi. Niso ga 
mikali samo vzponi po strmih lede-
nih vesinah, temveč tudi ekstremni 
spusti s smučmi z gorskih vrhov. Bil 
je med prvimi, ki so smučali v vrha 
Triglava. Proti sredini sedemdesetih 
let mu je počasi začelo zmanjkovati 
časa za plezanje, saj se je vedno bolj 

posvečal razvoju in organizaciji reše-
vanja in reševalne organizacije.

KLAVDIJ MLEKUŽ
Klavdij Mlekuž je kot kratkohlačnik 
pasel drobnico na planini Bala pod 
Mangartom in se je plezanja po brez-
potju učil pri jarcih, kozah in gam-
sih. Vse to plezanje, kamor ga je gnal 
notranji nemir, mu je dalo zanj tako 
značilno odločno in mačje mehko 
gibanje v pečevju, ki odlikuje samo 
velike plezalske mojstre. Prvi med 
vevericami je okusil Himalajo. Na tej 
odpravi je ob alpinističnih zadolži-
tvah postal pomočnik in »medicin-
ska sestra« doktorju Andlovicu. Vsak 
dan je na dolgem pohodu, medtem ko 
so drugi že počivali po naporni hoji, 
odprl vse »medicinske » tovore, ure-
dil ordinacijo in dolgo v noč pomagal 
zdravniku. Naslednje jutro se je igra 
ponovila in končala, ko ni bilo niko-
gar več potrebnega pomoči in so bili 
prijatelji že dolgo na poti.

Mojstranške veverice so gostili tudi na Dovškem odru ob 30. Aljaževih dnevih. Od leve: 
Janez Brojan, Klavdij Mlekuž, Janez Dovžan in Janko Ažman. / Foto: Tina Dokl, arhiv GG

Skrivnost njihovega uspeha 
je bila, da so se odpovedali 
tekmovalnosti, kajti ni bil 
eden najboljši, vsak je bil 
najboljši na svojem področju. 
Skrivnost njihovega uspeha 
je bila, da so se dopolnjevali. 
Vsa notranja moč te tovarišije, 
katere plod so zavidanja 
vredni alpinistični dosežki, 
izhaja iz sodelovanja, 
medsebojnega spoštovanja, 
zaupanja ter predanosti goram 
in tovarišem.

Priznanje za življenjsko delo
Letošnji prejemniki priznanja Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo v 
alpinizmu so Mojstranške veverice Janez Brojan, Klavdij Mlekuž, Janko Ažman 
in Janez Dovžan ter posthumno Zvone Kofler in Miha Smolej. Slovesna podelitev 
priznanj je bila 16. februarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
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JANKO AŽMAN
Janko Ažman pravi, da ga je v alpi-
nizem enostavno zaneslo. Verjetno 
samo zaradi vode, ki teče izpod Trigla-
va. Med plezalskimi prijatelji je naj-
bolj umirjen, zadržan. V vsem svojem 
življenju ni počel nič posebnega, če 
je že bilo treba, je hodil na reševalne 
akcije. Če pa akcije slučajno ni bilo, 
je še kaj malega poplezal. Tista velika 
streha v Zinah je bila takrat pač tam. 
Slučajno je bil tudi tisti veveričnik, ki 
je na prvi makalujski odpravi skupaj 
z Matijo Maležičem prvi v takratni 
Jugoslaviji prestopil magično mejo 
8000 metrov in na drugi makalujski 
odpravi tri leta kasneje premagal še 
preostale metre, ki jih je imel v dolgu, 
in stopil na vrh. Za konec vsega je bil 
Janko v steni Makalu tisti, ki je prvi 
priplezal na pomoč Janezu, ko je iz 
stene vodil pomrznjenega Zorana.

JANEZ DOVŽAN
Janez Dovžan je Dovžan, ki ima glo-
boke korenine na bolj osončeni strani 
doline. Rodil se je v kmečki družini z 
bogato lovsko tradicijo in v družino 
gorskih vodnikov. Sam je raje pobegnil 
med alpiniste in gorske reševalce. To, 
da je preplezal steno El Capitan, je v 
tistem času pomenilo velik prelom v 
razmišljanju in plezalni tehniki in je 
bilo vstopnica v klub Mojstranških ve-
veric. Reševanje prijatelja na Makaluju 

na višini več kot 8000 metrov je naj-
večja zgodba slovenskega alpinizma. 
Pri sestopu z vrha je srečal prijatelja, ki 
se je še vzpenjal. Vsi so mu svetovali, 
naj se vrne, ker je za vrh že prepozno, 
a je vztrajal. Janez ga je čakal zaman. 
Naslednji dan se je ponovno povzpel in 
ga brez uspeha iskal. Proti večeru ga je 
zaslišal in z velikim naporom spravil 
na varno. Dva dni je trajala epopeja se-
stopa, ko sta naletela na prijatelje, ki 
so prihajali na pomoč.

ZVONE KOFLER IN MIHA SMOLEJ
Dveh članov te tovarišije danes ni 
več. Oba sta končala svoje življenje v 
nesreči, a ne v gorah. Zvone Kofler je 
svojo življenjsko pot končal v bolni-
šnici v Kabulu. Bil je topla in pozitivna 
osebnost, dober tovariš, močan in dr-
zen plezalec, ki je dobro poznal svoje 
meje. Upal si je hoditi po robu in na-
redil je vse, česar se je lotil. Dričanje z 
vrha gore Istor-o-Nal v pakistanskem 
Hindukušu se je srečno končalo. Gora 
ga takrat ni hotela. Na žalost je bila 
cesta v Afganistanu brez milosti.
Miha Smolej je bil veseljak, vedno na-
smejan, uživač in izreden človek. V 
navezi miren, preudaren, nikoli pa-
ničen, neizmerno močan, da si mu 
vedno lahko zaupal svoje življenje. 
Miha je preplezal veliko sten, tudi El 
Capitan, in stal na mnogih vrhovih, 
tudi na deviškem himalajskem vrhu. 

Življenje se mu je nesrečno izteklo 
doma na Dovjem.

SKRIVNOST NJIHOVEGA USPEHA
... je bila, da so se dopolnjevali. Veverice 
so dodobra razburkale domačo alpini-
stično sceno, s svojimi podvigi so vzbu-
dile pozornost preko meja. Ko so pode-
lali probleme v Mali črni steni v Steni, 
potegnili smeri Mojstranskih veveric po 
razu Sfinge in Stenarju, so s tem jasno 
pokazali, kdo je gospodar v Dolini.
Odčarali so mit o nepremagljivosti 
velikih sten: Treh zadnjih problemov 
Alp, Grand Jorsess, Materhorn, Eiger, 
Dolomitske vertikale in El Cap. Uspeh 
Mojstranških veveric v Walkerjevem 
stebru in Mrtvaškem prtu, v smereh, 
ki so bile strah in želja generacij pred 
njimi, je pomenil zasuk v glavah, ro-
kah in nogah in začetek njihove poti v 
himalajske stene.
Reševalne akcije ne prinašajo slave, 
ne prinesejo časa za selfije in objave 
na družbenih omrežjih. Reševalci ve-
dno poniknejo v anonimnost, kjer v 
osami zdravijo praske na duši. Mnogo 
je bilo reševalnih akcij, bile so težke 
življenjske šole, ki so jih naučile, koli-
ko je vredno prijateljstvo, zaupanje in 
medsebojno spoštovanje. Verjetno od 
tod izvira del njihovih uspehov.
(povzeto po zapisu prijatelja Moj-
stranških veveric Kazimirja Drašlarja 
- Mikca)

Pihalni orkester pred visokim jubilejem

Leta 2024 bo Pihalni orkester Jeseni-
ce - Kranjska Gora praznoval visoki 
jubilej. Minilo bo 150 let od začetka 
delovanja jeseniških godb v različnih 
sestavah in z različnimi dirigenti. Od 
leta 1997 tradicijo nadaljuje in stalno 
skrbi za kvalitetno rast Pihalni or-
kester Jesenice - Kranjska Gora pod 
vodstvom dirigenta Dejana Rihtari-
ča. Nepogrešljiv je skorajda na vseh 
pomembnih prireditvah, največjih 
športnih tekmovanjih in drugih do-

godkih v občinah Jesenice in Kranj-
ska Gora ter tudi širše. Priprave na 
jubilej vodi organizacijski odbor, ki 
deluje pod vodstvom župana Obči-
ne Jesenice Petra Bohinca. Na janu-
arski seji so imenovali več delovnih 
skupin, ki bodo skrbele za pripravo 
in izvedbo prireditev, ki bodo trajale 
leto dni. Uvod v praznovanje bo novo-
letni koncert 26. decembra v dvorani 
Vitranc v Kranjski Gori. Glavne prire-
ditve z jubilejnim koncertom, akade-
mijo in parado desetih orkestrov po 

jeseniških ulicah bodo maja in junija 
prihodnje leto. Slavnostni koncert bo 
poleg jeseniškega 22. junija v Kranj-
ski Gori ob odprtju poletne turistične 
sezone. V okviru praznovanja bo v 
Kranjski Gori tudi koncert Pihalnega 
orkestra iz Nagolda v Nemčiji, ki bo 
sodeloval na paradi orkestrov na Je-
senicah. V maju je načrtovan vzpon 
predstavnikov več slovenskih orkes-
trov do koče na Golici, kjer bodo zai-
grali znamenito Avsenikovo polko Na 
Golici.

JANKO RABIČ
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Ta bol teater znova s komedijo

Na oder je znova stopila prekaljena 
igralska zasedba – in kot po nava-
di navdušila. V komediji nastopajo 
Petra Mlinar, Nataša Vidic, Polona 
Zustovič Bačnar, Stane Jakelj, Fredi 
Grilc in Marko Koder. Tehnično ekipo 
sestavljata Gregor Jakelj, ki je poskr-
bel za luč in zvok, ter prišepetovalka, 
maskerka in garderoberka Bernarda 
Zaletelj.
Kar v vrsto, prosim je sodobna farsa, 
ki vključuje noro zmedo, ko se razkri-
jejo nekdanje romantične zveze. Kon-
certni pianist in njegova žena, zvez-
dnica telenovel, se namreč znajdeta v 
komičnem zapletu, ko se med inter-
vjujem za revijo pojavita dva znanca 
iz njune preteklosti.

Kot je poudaril plesalec, performer, 
koreograf, pedagog in režiser Dušan 
Teropšič, je predloga obetala veliko 
različnih situacij in dinamičnih pre-
mikov, ki morajo biti koreografija 
natančnosti, točnosti in struktura na-
ravnih in nepoudarjenih gibov igral-
cev. »Proces nastajanja predstave je 
potekal odlično, saj so igralci že na za-
četku pokazali ogromno željo in ljube-
zen do gledališkega dela in ju s svojim 
delom tudi upravičili. Uprizorili smo 
komedijo iz leta 1970 in malo smo jo 
posodobili. Bistvo oziroma ideja same 
igre je seveda ostala. Malo smo pre-
drugačili glasbo. Dogajanje se odvija 
v Združenih državah Amerike in Špa-
niji, a treba je – če želimo doseči že-

leni učinek – preplesti vse karakterje 
in poudariti tisto, kar je zanimivo za 
naše okolje.« Tako režiser kot igralci 
so se potrudili in komedijo postavili 
v takšne okvire, da se v marsikateri 
situaciji ali komičnem zapletu lahko 
prepozna tudi gledalec. In se seveda 
ob tem iz srca nasmeji.
V novem delovnem okolju se je Terop-
šič zelo dobro počutil. »V Kranjski Gori 
se imam super, zabavam se, dobro de-
lamo. Včasih je treba biti malo oster, a 
povsod je tako. Igro smo želeli nadgra-
diti do te mere, da ni vse na prvo žogo, 
da ni tako, kot bi pričakovali gledalci. 
In mislim, da nam je uspelo. Na za-
četku vaj je veliko padcev, nato pride-
jo vzponi, pa potem spet padci … Zdaj 

KARMEN SLUGA

Različne situacije, dinamični premiki ...  
/ Foto: KPD J. Lavtižar

Člani Ta bol teatra, ki deluje pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva Josip 
Lavtižar Kranjska Gora, so na oder Ljudskega doma februarja postavili premiero 
komedije Kar v vrsto, prosim. Letos so prvič sodelovali z režiserjem Dušanom 
Teropšičem.

Po premieri je bilo v dvorani Ljudskega doma čutiti navdušenje in tudi veselje, saj sta 
igralce poleg občinstva pohvalila tudi regijski in državni selektor. / Foto: KPD J. Lavtižar
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je čas le še za vzpone. To je normalen 
proces pri ustvarjanju predstav,« je 
sklenil Teropšič.
Po premieri je bilo v dvorani Ljudske-
ga doma čutiti navdušenje in tudi ve-
selje, saj sta igralce poleg občinstva 
pohvalila tudi regijski in državni se-
lektor.
Kar v vrsto, prosim pa ni edina pred-
stava, ki jo letos premierno predsta-
vljajo v Kulturno-prosvetnem društvu 
Josip Lavtižar Kranjska Gora. Febru-
arja so z gledališko predstavo Huda 
mravlja pod taktirko režiserke Nike 
Brgant navdušili mladi gledališčni-
ki. Spomladi pa je mlado občinstvo v 
pričakovanju še ene premiere mlajše 
gledališke skupine, ki jo vodi Metka 
Frelih. O obeh bomo obširneje poročali 
v aprilski števili Zgornjesavca.

Beseda režiserja: »Proces nastajanja predstave je potekal odlično, saj so igralci že na 
začetku pokazali ogromno željo in ljubezen do gledališkega dela in ju s svojim delom 
tudi upravičili.« / Foto: KPD J. Lavtižar

Že tradicionalni festival Goroventure
Od 23. do 25. februarja je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v družbi 
odlično izbranih gostov potekal festival Goroventure.

Z izborom gostov na Goroventurah so 
prikazali, da plezalna vrv ne služi zgolj 
za varovanje pri alpinističnih vzpo-
nih, temveč med plezalci spleta vezi 
prijateljstva in zaupanja. Predavali 
so: Matija Volontar, Žiga Oražem in 
Bor Levičnik (Od soplezalcev do prija-
teljev), Anja Petek in Andrej Jež (Sledi 
volje) ter svetovno znani britanski al-
pinist in pisec Tom Livingstone (Rock 
and roll alpinizem). Njegov obisk je 
pomagala zagotoviti britanska am-
basada, iskrivega predavanja pa se je 
udeležil tudi direktor Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
»Goroventure so nastale na osnovi 
Festivala gorniškega filma, ki ga ima 
Društvo za gorsko kulturo. Prvi dve leti 
je bil ta festival v Slovenskem planin-
skem muzeju, a je naša dvorana po-
stala premajhna za potrebe festivala. 
Ker pa nismo želeli razočarati naših 
obiskovalcev, smo si izmislili Goroven-

ture, ki smo jih letos organizirali četrto 
leto zapored, med epidemijo covida-19 
je bil prenos na Zoomu in po drugih 
medijih. Letos je bil program nekoliko 
krajši, ker je bil festival Goroventure 

organiziran ravno med svetovnim pr-
venstvom v nordijskem smučanju, z 
odzivom pa smo zadovoljni,« je povzel 
Matjaž Podlipnik, vodja Slovenskega 
planinskega muzeja.

Od leve: Aljaž Pogačnik, britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler, Tom 
Livingstone, kustosinja za planinstvo Saša Mesec in alpinist Luka Stražar / Foto: Katja 
Žvan, Arhiv GMJ - SPM

SUZANA P. KOVAČIČ
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Župani o aktualni problematiki divjih zveri

Drugo letošnjo redno koordinacijo zgornjegorenjskih žu-
panov je gostila Občina Kranjska Gora. Na povabilo župa-
nje Henrike Zupan so se župani Kranjske Gore, Jesenic, 
Žirovnice, Radovljice, Bleda, Gorij in Bohinja srečali sredi 
februarja, osrednja tema tokratnega srečanja pa so bile 
velike zveri: župani so se seznanili s tem, kako se z njimi 
upravlja na območju Julijskih Alp, kakšno je trenutno sta-
nje populacije ter kateri so možni preventivni ukrepi.
Po navedbah strokovnjakov z Biotehniške fakultete je sta-
nje velikih zveri v slovenskem alpskem prostoru podobno 
kot drugod v Evropi: beležimo rast in prostorsko širitev po-
pulacij medveda in volka, ki se vračata na območja, ki sta 
jih zgodovinsko že poseljevala.

POPULACIJA VOLKA NARAŠČA
V zadnjem času je posebej aktualna širitev volka v Alpe, 
naseljuje se tako iz dinarske smeri kot iz Italije. Medved se 
širi proti Alpam bolj počasi, populacija risa pa se zaradi do-
seljevanja krepi; na območju zgornje Gorenjske so bili trije 
doseljeni na območju Pokljuke, dva pa na Jelovico. Stro-
kovnjaki, ki spremljajo njihovo ponovno naselitev pri nas, 
so pri njih že zabeležili tri reprodukcije s po tremi mladiči.
Na Zavodu za gozdove Slovenije poudarjajo, da stanje veli-
kih zveri ves čas spremljajo, škodo, ki jo prijavijo občani, 
pa popisujejo kompetentne osebe, ki nato zahtevke poš

ljejo na pristojno ministrstvo. Letno na območju Zgornje 
Gorenjske zabeležijo okoli devetdeset dokazanih škodnih 
primerov. Andrej Avsenek, vodja blejske območne enote 
Zavoda za gozdove Slovenije, je ob tem poudaril, da kot 
strokovna služba veliko vlagajo tudi v vzpostavljanje soži-
tja prebivalcev in zveri.

KRIŽANCI MED VOLKOM IN DOMAČIM PSOM
Kot je pojasnil Blaž Černe, ki na blejski območni enoti Za-
voda za gozdove spremlja stanje na tem področju, so na 
območju Zgornje Gorenjske trenutno trije tropi volkov: je-
lovški, v katerem je deset osebkov, pokljuški, v katerem jih 

je osem, in rateški trop križancev med volkom in doma-
čim psom. Populacija v vseh tropih narašča.

ŽUPANI SE ZAVZEMAJO ZA HITREJŠE POSTOPKE
Kot je po sestanku povedala županja Henrika Zupan, so vsi 
zgornjegorenjski župani na srečanju zavzeli stališče, da na 
ministrstvu za naravne vire in prostor postopki v zvezi s 
škodnimi dogodki tečejo prepočasi, zaradi česar kmetje, 
ki jim zveri pobijejo živino, odškodnino dobijo zelo pozno. 
»Roke je zato treba skrajšati, po drugi strani pa podaljšati 
veljavnost odločbe za odstrel, če ta ni realizirana. Zgodi se 
namreč, da odločba poteče, problematična žival ni odstre-
ljena, po izteku pa nato mine kar nekaj časa, preden se 
izda nova. Želimo, da se vzpostavi sistem, po katerem je 
odločba v veljavi, dokler realizacija odstrela, na katerega 
se nanaša, ni realizirana,« je poudarila Henrika Zupan. 
Letošnja, ki se nanaša na tako imenovani rateški trop, je 
sicer stopila v veljavo s 1. februarjem, a trop delno živi tudi 
na italijanski strani, kjer pa odstrel ni dovoljen.

MARJANA AHAČIČ

Število volkov tudi na Zgornjem Gorenjskem v zadnjem obdobju 
narašča. / Foto: Hubert Potočnik, je LIFE WOLFALPS EU

Pri tako imenovanem rateškem tropu gre za 
križance, potomce volkulje in domačega psa. 
Lani se je trop, ki živi na mejnem območju 
Slovenije in Italije, povečal še za sedem 
mladičev.

Župani sedmih občin Zgornje Gorenjske so se sredi januarja sestali na prvi letošnji 
redni mesečni koordinaciji. Srečanje je tokrat gostila Občina Kranjska Gora.
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Dober obisk  
pri Ruski kapelici

Član Društva Slovenija Rusija Simon Oblak že od leta 2014 
prostovoljno odpira vrata Ruske kapelice pod Vršičem. Lani 
jo je prvič odprl 1. junija in vztrajal vse do 2. novembra. 
Skupaj je obiskovalce pri kapelici pričakal 74-krat, samo 
v času njegove prisotnost pa si je ta kulturni spomenik 
državnega pomena ogledalo več kot pet tisoč ljudi. »Večje 
skupine pripeljejo turistični vodniki iz Ljubljane, Radovlji-
ce in z Bleda, večji skupini sta prišli tudi z OŠ Metlika in 
podjetja Comita. Obiskovalcem rade volje povem nekaj o 
zgodovini kapelice in dogajanju med prvo svetovno vojno, 
vesel pa sem tudi, če svoja opažanja strnejo v knjigo spo-
minov,« pove Oblak in nadaljuje, da je bil prejšnja leta pod 
Vršičem po navadi med 10. in 12. uro, v zadnjem času pa 
je veliko turistov tudi popoldne. »Zagotovo so k temu pri-
pomogle objave v opisu poti v Julijske Alpe, več je Čehov, 
Avstrijcev in Italijanov. Letos sem srečal tudi prve Indijce, 
Čilenko, prebivalca Mavricija.«

V času lanske pietetne prireditve je bil prav tako pri Ruski 
kapelici, saj je bilo zanimanja za ogled kar nekaj. »Ob tem 
pa bi kot soorganizator prve prireditve leta 1993 rad pouda-
ril, da so se prireditve začele na željo slovenskih podjetij, 
ki so bila pripravljena prevzeti stroške kranjskogorske pri-
reditve za rusko delegacijo, da bi se obnovili trgovinski od-
nosi med partnerjema, zaustavljeni po osamosvojitvi leta 
1991,« sklene Oblak in doda, da so junija lani popravili vho-
dna vrata ob cesti in namestili novo klopco v parkovnem 
delu, v prihajajoči sezoni pa bo treba popraviti tudi ograjo. 
Vidi Černe in Vlasti Skumavc Rabič z Občine Kranjska Gora 
pa se zahvaljuje za skrb, da mu ne zmanjka prospektov v 
tujih jezikih.

KARMEN SLUGA

Simon Oblak

V Ratečah bodo letos znova na ogled ročna dela, ki jih jeseni in 
pozimi ustvarjajo pridna dekleta in žene. Pod okriljem Sekcije za 
ročna dela pri Turističnem društvu Rateče - Planica vezejo, pletejo, 
kvačkajo, klekljajo in izdelujejo dekoracije za različne priložnosti. 
Razstava bo tudi tokrat postavljena v prostorih krajevne skupno-
sti v Ratečah, in sicer od petka, 24. marca, do nedelje, 26. marca. 
Vse tri dni vas bodo prijazno sprejeli od 10. do 18. ure. K. S.

Razstava ročnih del v Ratečah

Iščete nove izzive? V naš tim vabimo
nove sodelavce, ki jih zanima delo v turizmu.
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Projekt Krokus na  
obeh šolah

Projekt je nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Ho-
locaust Education Trust Ireland). Združenje šolarjem podar-
ja čebulice rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v 
spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v ho-
lokavstvu, in v spomin na tisoče drugih otrok različnih na-
rodnosti, ki so bili žrtve nasilja v drugi svetovni vojni. »Ru-
meni cvetovi spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so 
jih bili Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine. 
Ko ob začetku pomladi žafrani cvetijo, se spomnimo otrok, 
ki so umrli. A obenem so prelepe cvetlice tudi opomnik 
tega, da tudi po najhujših dogodkih vzcveti novo življenje 
in s tem upanje, da bo življenje lepše, kot je bilo. Cvetlice 
nas opomnijo na to, da sta na svetu še vedno lepota in upa-
nje za našo prihodnost. Sajenje teh cvetlic spremlja žalost, 
a obenem tudi upanje. Na obeh šolah smo jeseni posadili 
čebulice, sedaj pa čakamo, da na začetku pomladi zagleda-
jo rumene cvetove,« so sporočile mentorice Marija Jakelj 

in Petra Berčič Oman z Osnovne šole (OŠ) Josipa Vandota 
Kranjska Gora in Jerca Bogataj z OŠ 16. decembra Mojstrana.
Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, ki ga 
zaznamujemo 27. januarja, so devetošolci OŠ Josipa Vandota 
Kranjska Gora pripravili spominsko uro zgodovine za učence 
od šestega do osmega razreda. Uro sta izvedli Alja Kosić in 
Aida Alina Triplat. »Žive priče pekla na Zemlji se počasi po-
slavljajo, zato je na nas, da ohranjamo spomin na holokavst. 
Da se ta pekel na Zemlji nikoli več ne ponovi,« sta poudarili.
V dneh pred 27. januarjem so se devetošolci OŠ 16. decem-
bra Mojstrana udeležili učnih ur Muzeja novejše zgodo-
vine Ljubljana, kjer so poslušali predavanje o življenju v 
taboriščih in pričevanje Dušana Stefančiča, ki je preživel 
kar šest koncentracijskih taborišč. »Pričevanje je bilo za 
učence zelo zanimivo, saj je gospod Dušan odgovarjal tudi 
na naša vprašanja. Naj ostanejo njegove besede vsem nam 
v opomin,« so sporočili.

V letošnjem šolskem letu so se 
devetošolci obeh osnovnih šol v občini 
pridružili mednarodnemu projektu 
Krokus, ki ga organizira Center judovske 
kulturne dediščine Sinagoge Maribor.

KARMEN SLUGA Na obeh šolah so jeseni posadili čebulice žafranov. / Foto: arhiv šole

V Španiji so potekale kvalifikacije 
za mladinsko svetovno prvenstvo v 
floor ballu in z odlično ekipno igro so 
se nanj uvrstili tudi slovenski igralci. 
Reprezentanco so večinoma sestavljali 
Gorenjci – igralci Zelencev iz Kranjske 
Gore, Insporta iz Škofje Loke in Polan-
ske bande, pa tudi Borovnice in Olim-

pije. Zelence so zastopali Anže Brajič, 
Tristan ter Aleksander Bogataj, Luka 
Noč in Matic Cerar, vodja reprezentance 
pa je bil Roland Brajič. Prvenstvo bo od 
26. do 30. aprila letos na Danskem. Slo-

venci bodo del kakovostne skupine B, v 
kateri jih čakajo Avstralija, Singapur in 
Norveška, ki je tudi favorit skupine. Več 
o velikem uspehu mladih športnikov 
pa v naslednji številki Zgornjesavca.

KARMEN SLUGA

Floorballisti 
gredo  
na svetovno  
prvenstvo

Arhiv Zelencev Kranjska Gora
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Izjemna trajnostna 
zgodba

Učenci Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora ter nji-
hova mentorica, profesorica likovnega pouka Marta Mer-
telj so znova združili moči s podjetjem Hit Alpinea in na-
stala je še ena izjemna trajnostna zgodba. Letošnja tema 
je FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Plani-
ca 2023. V številkah bi se slišala: štiri mesece dela, 125 ur 
ustvarjanja, 25 kilogramov smeti in več kot 50 otrok. Re-
zultat pa pet kipov športnikov v naravni velikosti – štirje 
nordijski športniki in sankač. Že v času prvenstva so bili 
na ogled v Nordijskem centru Planica. Umetnine so na-
rejene iz ostankov stiropora, plastenk, folij, papirja, lesa, 
kartona in papirnatega lepilnega traku – materialov, ki 
so jih po besedah direktorja Milana Sajovica in vodje ho-
tela Aide Kadič v Hit Alpinei prepoznali kot odpadek, pod 
ustvarjalnimi rokami mladih umetnikov pa so se spreme-
nili v izjemne kipe. Te so nato ovili z mavčnimi obvezami 
in jih še dodatno oblikovali. Glavni namen ni bilo zgolj 
ustvarjanje izdelkov, ampak tudi ohranjanje narave in 
družbena odgovornost na lokalnem nivoju, saj je projekt 
povezal otroke, pedagoge in širšo javnost. Otroke je v času 
prvenstva na kranjskogorski šoli obiskal tudi nekdanji 
smučarski skakalec Cene Prevc v družbi planiške maskote 
Vite in vsem čestital za ustvarjalnost.

... mavčne skulpture športnikov

KARMEN SLUGA, Foto: HIT ALPINEA

ČISTILKA/ČISTILEC
Pogoji:
.	 končana	OŠ
.	 zaželene	izkušnje	na	podobnem	delovnem	mestu
.	 	skrb	za	redno	čistočo	zunaj	in	v	notranjosti		

poslovnega	objekta
.	 druga	dela	po	navodilih	nadrejenega

Nudimo:
.	 dinamično	delo	v	mladem	kolektivu
.	 delo	od	ponedeljka	do	petka	od	7.	do15.	ure
.	 	zaposlitev	za	določen	čas	12	mesecev	z	možnostjo		

podaljšanja	za	nedoločen	čas
.	 stimulativno	plačilo	

Pisne	prijave	z	dokazili	o	izpolnjevanju	pogojev	sprejema	
kadrovska	služba	na	naslovu:	nada.homar@azman.si

Prednost	pri	izbiri	bodo	imeli	kandidati	iz	jeseniške	in	
radov	ljiške	občine.

Rok	prijave	je	15	dni	od	objave.

Kandidati	lahko	dodatne	informacije	pridobijo		
na	tel.	št.	051	445	033.

DISPONENT/DISPONENTKA
Pogoji:
.	 najmanj	V.	stopnja	izobrazbe
.	 3–5	let	delovnih	izkušenj	na	podobnem	delovnem	mestu
.	 razporejanje	in	organizacija	prevozov
.	 	sledenje	transportu,	nadziranje	voznikov	in	sprotno		

reševanje	situacij
.	 	koordinacija	z	vozniki,	sodelavci,	naročniki	in	drugimi	

poslovnimi	partnerji
.	 trženje,	iskanje	prevozov,	priprava	ponudb	in	kalkulacij
.	 urejanje	računske	in	prometne	dokumentacije
.	 pripravljanje	tedenskih,	mesečnih	poročil	in	obračunov
.	 korespondenca	s	poslovnimi	partnerji
.	 izdaja	računov

Nudimo:
.	 dinamično	delo	v	mladem	kolektivu
.	 	zaposlitev	za	določen	čas	12	mesecev	z	možnostjo		

podaljšanja	za	nedoločen	čas
.	 stimulativno	plačilo

Pisne	prijave	z	dokazili	o	izpolnjevanju	pogojev	sprejema	
kadrovska	služba	na	naslovu:	nada.homar@azman.si

Prednost	pri	izbiri	bodo	imeli	kandidati	iz	jeseniške	in	
radov	ljiške	občine.

Rok	prijave	je	15	dni	od	objave.

Kandidati	lahko	dodatne	informacije	pridobijo		
na	tel.	št.	051	445	033.

Podjetje AŽMAN, D.O.O., LESCE  
zaradi povečanega obsega dela 
vabi k sodelovanju: AŽMAN d.o.o.
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Deveti Mini Pokal Vitranc

Tekmovalo je več kot 250 otrok, na progo pa se je podal tudi 
Kekec, ki je nato prav vse otroke spodbujal v cilju in obisko-
valcem delil sladka presenečenja. Tekmovalci so bili razde-
ljeni v več kategorij: letniki od 2011 do 2014 so tekmovali na 
daljši, deklice in dečki med letnikoma 2015 in 2018 pa na 
krajši progi. Progo je postavil Andrej Gosar, vodja tekmova-
nja je bil Marko Mišič, tehnični delegat pa Peter Bizjak.
Nagrade najboljšim sta podelila predsednik ASK Kranjska 
Gora Gregor Benedik in Jaka Matek iz Smučarskega klu-
ba Alpetour. Prav omenjena kluba pa sta znova potrdila 
dobro sodelovanje, saj sta najhitrejša na kranjskogorski 
dolgi progi nastopila kot predtekmovalca na tekmovanju 
v Škofji Loki. To sta bila Zoja Stroj Skubic (SK Radovljica) in 
Maks Franc Doler (SK Črna). Najhitrejša v veleslalomu na 
Pokalu Loka pa bosta marca kot predtekmovalca nastopila 
na Pokalu Vitranc. To sta Britanec Zak Carrick-Smith in 
Slovenec Joža Šmit.

Alpski smučarski klub Kranjska Gora je februarja organiziral 9. Mini Pokal Vitranc 
– veleslalom za mlade nadobudne tekmovalce iz vse Slovenije in tudi tujine.

KARMEN SLUGA

Otroci na startu Mini Pokala Vitranc / Foto: ASK Kranjska Gora

S tekmovanjem se po treh letih pre-
mora vrača Zabava zime, ki bo letos 
potekala na prireditveni ploščadi med 
hoteloma Kompas in Ramada Resort 
v Kranjski Gori. Najmlajši se bodo v 
soboto, 11. marca, lahko zabavali ob 
nastopih pevcev in pevk glasbenega 
studia Osminka, gledališki predstavi 
Lisjak Foxy in olimpijski zaklad ter 
vragolijah cirkuške skupine Fuskada. 
Ob zvokih violine mojstrice Maše Go-
lob in DJ Knehtla se bo vzdušje počasi 
stopnjevalo do trenutka, ko bo zvok 
fanfar naznanil žrebanje štartnih 
številk za nedeljsko veleslalomsko 

tekmo. Na odru se bodo zvrstili vsi 
najboljši alpski smučarji svetovnega 
pokala. Po podelitvi pa bosta oder za-
vzela še Klemen Slakonja z bendom 
ter Hamo & Tribute 2 Love.
Kot uvod v Pokal Vitranc bo v petek, 10. 
marca, ob 19. uri na smučišču Kekec v 
Kranjski Gori potekal Grubin memori-

al – dobrodelni veleslalom z zvezdniki. 
Ob 21.15 mu bo sledil še koncert »Rock 
& Roll« za Grubo s skupino Big Foot 
Mama.
V sodelovanju prirediteljev in Občine 
Kranjska Gora bodo za vse občane obči-
ne Kranjska Gora, tako kot lansko leto, 
na voljo brezplačne vstopnice za ogled 
veleslalomskih tekem Pokala Vitranc. 
Prevzem vstopnic je možen z osebnim 
dokumentom, ki izkazuje stalno biva-
lišče v občini Kranjska Gora, vsak dan 
od 8. do 16. ure v TIC Kranjska Gora, Ko-
lodvorska 1c, Kranjska Gora. Za več in-
formacij lahko pokličete TIC Kranjska 
Gora po telefonu številka 04 5809 443 
ali pišete na info@kranjska-gora.eu.

KARMEN SLUGA

S Pokalom Vitranc se vrača Zabava zime
Bližata se 11. in 12. marec, ko bo poligonska strmina v Podkorenu znova gostila 
najboljše smučarje sveta, ki se bodo na letošnjem 62. Pokalu Vitranc pomerili na 
dveh veleslalomih. Prva vožnja se bo oba dneva začela ob 9.30, druga pa ob 12.30.

V sodelovanju prirediteljev 
in Občine Kranjska Gora 
bodo za vse občane občine 
Kranjska Gora na voljo 
brezplačne vstopnice za ogled 
veleslalomskih tekem Pokala 
Vitranc.
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Novi dom poimenovali po Avgustu Delavcu

Planinsko društvo Dovje - Mojstrana z 
več kot petsto člani in bogato dejavno-
stjo sodi med pet največjih društev na 
Gorenjskem in nadaljuje delo klenih 
rodov gornikov in planinskih zanese-
njakov v krajih pod Triglavom. Po dveh 
koronskih letih je lansko spet potekalo 
z utečenimi dejavnostmi, kar so po-
trdila poročila upravnega odbora ter 
odsekov na nedavnem občnem zboru. 
Člani alpinističnega odseka so osvajali 
nove stene in vrhove ter izvedli alpi-
nistično šolo. Posebno so ponosni, da 
imajo v svojih vrstah vrhunsko športno 
plezalko, domačinko Martino Čufar, ki 
je bila leta 2001 svetovna prvakinja v 
težavnos tnem plezanju. Sedaj z družino 
živi v Franciji, redno pa obvešča o svojih 
novih plezalnih podvigih. Letos se je na 
občni zbor javila po videopovezavi. Vrsto 
aktivnosti so imeli člani mladinskega 
odseka in člani pohodniško-izletniške 
sekcije. Markacisti so skrbeli za urejanje 
planinskih poti; imajo jih 65 v Julijskih 
Alpah in Karavankah, in sicer v dolžini 
sedemdeset kilometrov. Za uspešno in 
predano delo je članom čestitke izrekla 
tudi županja Henrika Zupan.

Velik poudarek je bil na gospodarski 
dejavnosti v Aljaževem in Šlajmer-
jevem domu v Vratih. Največji zalo-
gaj je bila investicija v depandanso 
Aljaževega doma. V novem, energet-
sko varčnem objektu so zgradili več 
manjših sob s štirimi ležišči in po-
nudbo prilagodili novejšim tren-
dom, pomembna pridobitev je soba 
za invalide. Preostali del objekta bo 
še naprej namenjen gospodarskim 
potrebam društva. Celotna vrednost 

investicije je 626 tisoč evrov, 300 tisoč 
evrov so pridobili na razpisu gospo-
darskega ministrstva za obnovo in 
energetsko sanacijo koč. Za preosta-
li del so zagotovili lastna sredstva in 
posojilo. Objekt bodo predali namenu 
do poletne sezone, poimenovali ga 
bodo po Avgustu Delavcu, planin-
skem zanesenjaku, večletnem pred-
sedniku društva, gorskem reševalcu 
in zbiralcu planinske dediščine. Ime-
noval se bo Gustlnov dom.

JANKO RABIČ

Na nedavnem občnem zboru

Člani Društva Gorske reševalne službe (GrS) Mojstrana so na 
smučišču v Mojstrani izvedli deseto smučarsko tekmovanje 
v vožnji z akia reševalnimi čolni. Nastopilo je 53 dvočlanskih 
ekip društev GrS iz Slovenije in Beljaka v avstriji. tekmovanje je 
predvsem namenjeno druženju reševalcev, z njim pa utrjujejo 
tudi znanje in izkušnje pri obvladovanju reševalnega čolna na 
akcijah na smučiščih in v gorah. Zmagovalna ekipa je tista, ki 
se od vseh najbolj približa povprečnemu času vseh sodelujočih 
ekip. Letos je bila to kombinirana ekipa, ki sta jo sestavljala Ja-
smin Monih iz Društva GrS tolmin in rajko Lotrič iz Društva GrS 
Mojstrana, ki sta za zmago osvojila prehodni pokal. Druga je 
bila šesta ekipa Društva GrS Jesenice v postavi Marko štojs in 
Klemen Novak, tretje mesto je zasedla tretja ekipa omenjenega 
društva v postavi tomaž Klinar in andraž šteblaj, četrto mesto 
pa četrta ekipa Društva GrS Kranjska Gora v postavi Igor tožbar 
in Žan vidic. J. R. 

Tekmovali z akia reševalnimi čolni

Zmagovalca Jasmina Monih in Rajko Lotrič
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Marec 2023

Sreda, 8. marec 2023, 10.00–17.00 • trg olimpijcev Mojstrana 
(v primeru slabega vremena Gostilna Pr' Železn'k)
8. MARČEVSKI PASULJ
Gostilna Pr' Železn'k

Sreda, 8. marec 2023, ob 17.30 • Knjižnica dovje - Mojstrana
USTVARJALNA DELAVNICA, PTIČKI IZ PAPIRJA, VOLNE IN PREDIVA
Občinska knjižnica Jesenice

Sreda, 8. marec 2023, ob 18.30 • Ljudski dom Kranjska Gora
NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE JESENICE, ODDELEK  
KRANJSKA GORA
Glasbena šola Jesenice

Petek, 10. marec 2023, 10.00–17.00 • trg olimpijcev Mojstrana  
(v primeru slabega vremena Gostilna Pr' Železn'k)
DAN MUČENIKOV, PEČENICA Z MATEVŽEM IN KISLIM ZELJEM
Gostilna Pr' Železn'k

Petek, 10. marec 2023, ob 17.00 • Knjižnica Kranjska Gora
USTVARJALNA DELAVNICA, PTIČKI IZ PAPIRJA, VOLNE IN PREDIVA
Občinska knjižnica Jesenice

Petek, 10. marec 2023, od 19.00 • Kranjska Gora
GRUBIN MEMORIAL 2023: 
- DOBRODELNI VELESLALOM OB 19.00 
- KONCERT »ROCK'N'ROLL ZA GRUBO« - SKUPINA BIG FOOT MAMA OB 21.15
Rene Mlekuž

Sobota, 11. marec 2023, 10.00–12.00 • Ljudski dom
DELAVNICE Z LAURO V LJUDSKEM DOMU
Laura Koder

Sobota, 11. marec 2023, od 9.30 • Podkoren
POKAL VITRANC
OK Pokal Vitranc

Sobota, 11. marec 2023, 16.30–23.00 • Kranjska Gora
ZABAVA ZIME: 
- GLASBENI STUDIO OSMINKA OB 16.30 
- FOKSI IN OLIMPIJSKI ZAKLAD OB 17.00 
- DJ KNEHTL, MAŠA GOLOB NA ELEKTRIČNI VIOLINI IN CIRKUS 
- FUSKABO S TAMIO ŠEME OB 17.45 
- URADNA PODELITEV POKALOV SOBOTNE TEKME OB 18.45 
- JAVNO ŽREBANJE ŠTARTNIH ŠTEVILK ZA VSL 12. 3. 2023 OB 19.00 
- KLEMEN SLAKONJA Z BANDOM OB 19.45 
- HAMO & TRIBUTE2LOVE OB 21.15
Turizem Kranjska Gora

Nedelja, 12. marec 2023, od 9.30 • Podkoren
POKAL VITRANC
OK Pokal Vitranc

Sreda, 15. marec 2023, ob 17.30 • Knjižnica dovje - Mojstrana
USTVARJALNA DELAVNICA, ŽIVALSKI VRT IZ RECIKLIRANIH 
MATERIALOV
Občinska knjižnica Jesenice

Četrtek, 16. marec 2023, ob 19.00 • Knjižnica Kranjska Gora
ČETRTKOV KOTIČEK ZA ZDRAVJE
Občinska knjižnica Jesenice

Petek, 17. marec 2023, ob 17.00 • Knjižnica Kranjska Gora
USTVARJALNA DELAVNICA, ŽIVALSKI VRT IZ RECIKLIRANIH 
MATERIALOV
Občinska knjižnica Jesenice

Petek, 17. marec 2023, ob 19.00 • Knjižnica Kranjska Gora
GOZDNA KOPEL IN JAMSKA TERAPIJA, PREDAVANJE
Občinska knjižnica Jesenice

Sobota, 18. marec 2023, 10.00–12.00 • Ljudski dom
DELAVNICE Z LAURO V LJUDSKEM DOMU
Laura Koder

Sobota, 18. marec 2023, ob 16.00 • Ljudski dom
ABONMAJSKA PREDSTAVA MAČEK MAČKURSON
KPD Josip Lavtižar, Petra Mlinar

Sobota, 18. marec 2023, ob 19.30 • Ljudski dom
ABONMAJSKA PREDSTAVA BURUNDANGA
KPD Josip Lavtižar, Petra Mlinar

torek, 21. marec 2023, ob 17.30 • Knjižnica Kranjska Gora
PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE MIRKA HRIBARJA
Občinska knjižnica Jesenice

Sreda, 22. marec 2023, ob 17.30 • Knjižnica dovje - Mojstrana
USTVARJAMO Z BARBARO, DELAVNICA ZA OTROKE
Občinska knjižnica Jesenice

Petek, 24. marec 2023, 10.00–18.00 • KS rateče
RAZSTAVA ROČNIH DEL
Sekcija za ročna dela TD Rateče - Planica

Petek, 24. marec 2023, ob 17.00 • Knjižnica Kranjska Gora
USTVARJAMO Z BARBARO, DELAVNICA ZA OTROKE
Občinska knjižnica Jesenice

Sobota, 25. marec 2023, 10.00–12.00 • Ljudski dom
DELAVNICE Z LAURO V LJUDSKEM DOMU
Laura Koder

Sobota, 25. marec 2023, 10.00–18.00 • KS rateče
RAZSTAVA ROČNIH DEL
Sekcija za ročna dela TD Rateče - Planica

Nedelja, 26. marec 2023, 10.00–18.00 • KS rateče
RAZSTAVA ROČNIH DEL
Sekcija za ročna dela TD Rateče - Planica

Ponedeljek, 27. marec 2023, ob 17.30 • Knjižnica Kranjska Gora
BRALNI KLUB
Občinska knjižnica Jesenice
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Razstava je v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) na 
ogled vse do 2. aprila. Kar 37 udeležencev olimpijskih iger 
ima Zgornjesavska dolina, od tega 25 nordijskih športnikov. 
Vsi nordijci olimpijci do zadnjih olimpijskih iger v Pekingu 
so predstavljeni na razstavi, kjer so zbrali še tiste Zgornje-
savce, ki so bili tudi državni prvaki v teku na smučeh, sko-
kih in kombinaciji. »Tekmovalci so iz vseh naših vasi, res 
pa so v nordijskih disciplinah prednjačili Mojstrančani in 
Ratečani,« je povedal vodja SPM Matjaž Podlipnik, ki je raz-
stavo pripravil v soavtorstvu z domačinom Jožetom Dovža-
nom. »Brez njegove pomoči te razstave ne bi bilo.«
Smuči so ljudje na območjih, prekritih s snegom, najprej 
uporabljali za delo in življenje, kasneje za tek na smučeh, 
skoke in alpsko smučanje. Za prvo skakalnico 1927 na Boru 
v Mojstrani so zrasle še skakalnice v Trebežu v Kranjski 
Gori, na današnji slalomski ciljni strmini v Podkorenu, v 
Ratečah ob železniški progi in v Planici. Podlipnik je spo-
mnil tudi na državno prvenstvo v nordijskem smučanju v 
Mojstrani 1961 z veličastnim sprevodom, ki se, kot meni, 
lahko kosa z nedavnim slovesnim odprtjem svetovnega 
prvenstva v nordijskem smučanju.
Poseben kotiček je namenjen Janezu Poldi, legendi iz obdo-
bja po drugi svetovni vojni. »Polda je bil prvi Zgornjesavec, 
ki je preletel sto metrov. Bor Pavlovčič ima aktualni rekord 
Zgornjesavske doline iz Planice 2021, ko je na poletih (ki so 
od 1971 dalje samostojna disciplina) poletel kar 249,5 metra 
in mu namenjamo svoj kotiček.«
Nordijski športniki olimpijci iz Doline so bili: Jožko Janša, 
Janko Janša, Peter Klofutar, Albin Jakopič, Avgust Jakopič, 
Leon Knap, Alojz Klančnik, Karel Klančnik, Janko Mežik, 
Janez Polda, Janez Robič, Zdravko Hlebanja, Mara Rekar, 
Alojz Kerštajn, Janez Mlinar, Marjan Pečar, Branko Dolhar, 
Tone Djuričič, Dušan Djuričič (Mrak), Rajko Lotrič, Robert 
Kerštajn, Jože Kavalar, Matej Soklič, Vili Črv in Neža Žerjav.

SUZANA P. KOVAČIČ

Matjaž Podlipnik s prvo rolko za poletni trening v Jugoslaviji. 
Rolka iz začetka 60. let je last Lidije Pšenica. / Foto: Tina Dokl

Razstava Naši nordijciSreda, 29. marec 2023, ob 18.00 • Knjižnica dovje - Mojstrana
URA PRAVLJIC Z GROFICO
Občinska knjižnica Jesenice

Četrtek, 30. marec 2023 • Planica
FIS FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH – 
KVALIFIKACIJE
OK Planica

Četrtek, 30. marec 2023, ob 18.00 • rateče
POZDRAV JUNAKOM DALJAV
OK Planica

Petek, 31. marec 2023, od 13.00 • Planica
FIS FINALE SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH – 
POSAMIČNA TEKMA
OK Planica

Petek, 31. marec 2023, ob 17.00 • Knjižnica Kranjska Gora
URA PRAVLJIC Z GROFICO
Občinska knjižnica Jesenice

Petek, 31. marec 2023, ob 19.00 • Kranjska Gora (pred Hotelom 
Kompas)
OPEN AIR PLANICA
OK Planica, Turizem Kranjska Gora

v sodelovanju s turizmom Kranjska Gora v Zgornjesavcu ponovno 
objavljamo mesečni Koledar dogodkov v občini Kranjska Gora. 
vsa društva, organizacije in organizatorje dogodkov vabimo k 
vpisu svojih dogodkov v tabelo. Za vpis v tabelo morate predho-
dno urediti dostop. Prosimo, da če ste zainteresirani, da bi bil vaš 
dogodek umeščen v naš koledar prireditev, pišete na e-naslov 
info@kranjska-gora.eu oz. pokličete na 045809443.

Znova Koledar prireditev

Bralni klub v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo 
potekal v družbi irene Cerar in Mojce volkar trobevšek, urednic, 
publicistk in odličnih poznavalk gorniške literature. datumi 
posameznih srečanj in literature so objavljeni na http://www.
planinskimuzej.si/beremo-gore-2023-bralni.../. Za brezplačno 
udeležbo na Bralnem klubu so (bile) potrebne predhodne prija-
ve na e-naslov neli.stular@planinskimuzej.si ali na številko 08 
380 67 30/32, ki so jih sicer zbirali do 6. marca, morebiti pa se 
najde prostor za še kakšnega zamudnika, saj bodo Bralni klub 
izvedli v primeru, če bo vsaj deset udeležencev. Napovedana 
tema prvega srečanja je pogovor o prebrani knjigi Zvezdnate 
noči pisatelja dušana Jelinčiča, letošnjega Prešernovega nagra-
jenca. vabljeni v muzej tudi na potopisno predavanje Barbare 
Popit z naslovom »Aljaska, dežela prostranih gozdov, številnih 
ledenikov in jezer. Nepredvidljiva dežela, polna presenečenj in 
nepozabnih doživetij.« v petek, 10. marca, ob 18. uri. S. K.

Beremo gore 2023
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Inovativni slani krof

V mesecu ljubezni smo dobili tudi naj 
krof Slovenije 2023. V kategoriji klasič-
nih krofov je prvo mesto osvojil krof 
Doma starejših občanov Novo mesto, 

ALENKA BRUN

Krof s slanino in holandsko omako  
/ Foto: Facebook Jasna Chalet Resort

turistično društvo Kranjska Gora in ski Kranjska Gora sta na pustni torek pod kranj-
skogorskimi belimi strminami pripravila pustno rajanje in 19. pustni veleslalom. Za 
zabavo sta poskrbela glasbena skupina Projekt in marsel Gomboc. Ker domišljija res 
nima meja, so prišli kavboji, vitezi, tigri, mačke, klovni …, najbolj izvirne maškare pa 
so nagradili. Pustno zabavo so pripravili tudi na smučišču v mojstrani ter na priredi-
tvenem prostoru v Gozdu - martuljku. K. S., foto: TD Kranjska Gora

Pustne maškare rajale na smučišču

Potovalna agencija Collegium mondial 
travel, ki je prepoznavna kot organizator 
potovanj in dogodkov za mlade, se je v 
zadnjih letih aktivno lotila tudi revitali-
zacije izbranih turističnih destinacij. tako 
so konec januarja povabili na odprtje 
oštarije – snežne plaže. ta obiskovalcu 
kraja pade v oči tudi zaradi lokacije ob 
vznožju smučišča in simpatične terase. 
nova uprava si je zadala tudi, da postane 
to eno od središč družabnega življenja v 
Kranjski Gori, velik poudarek pa daje tudi 
kulinarični ponudbi. oštarijo – snežno 
plažo sestavljata dva tematska sklopa: 
ski bistro 2Go Pod kozolcem po vzoru ita-
lijanskih in avstrijskih smučišč, v ski re-
stavraciji oštarija (poleti bo delovala kot 
restavracija z izbrano slovensko hrano) 
pa so si upravljavci za cilj zadali z okusi 
slovenije postopoma zaokrožiti kulinarič-
no ponudbo Kranjske Gore tudi v skladu z 
nastajajočo enotno blagovno znamko. ob 
odprtju so pripravili viP apres ski zabavo, 
kjer so se predstavniki medijev pomerili v 
peki »šmorna«, zvečer pa je potem ošta-
rija že gostila prvi koncert. nastopila je 
priljubljena Zvita feltna.

Oštarija – snežna 
plaža

Izžrebani nagrajenci nagradne križ anke 
z geslom Družinsko smučišče Mojstrana, 
objavljene v reviji Zgornjesav'c 7. februarja 
2023, so: Ana Nuša Nikšič Pentek iz Zgor-
nje Besnice, ki prejme 1. nagrado (družin-
sko smučarsko vozovnico – za 2 odrasla 
in 3 otroke), Nastja Hrast iz Trbovelj, ki 
prejme 2. nagrado (bon v vrednosti za 40 
EUR, unovčljiv v Ski baru), in Andrej To-
porš iz Dupelj, ki prejme 3. nagrado (dnev-
ni najem smučarske ali tekaške opreme). 
Nagrajencem iskreno čestitamo. 

v kategoriji inovativnih pa Biotehni-
ški izobraževalni center Ljubljana s 
krofom s sivko, medom in smetano. 
Izbor za najboljši krof je Turistično-
-gostinska zbornica Slovenije pripra-
vila že tretjič, ocenjevali pa so okoli 
trideset krofov. Komisija se je osredo-
točila na videz in splošni vtis izdelka, 
pravilno obdelavo testa, stopnjo cvr-
tja, polnilo ter okus. Med trojico naj-
boljših v kategoriji inovativnih krofov 
pa se je na drugem mestu znašel slani 
krof oziroma krof s holandsko omako 
in slanino, ki so ga pripravili v Jasna 
Chalet Resortu. Nastal je s skupnimi 
močmi Eve Kukovec in Anžeta Ku-
kenbergerja. Eva Kukovec pravi, da 
o uvrstitvi ni razmišljala, zato je še 
toliko bolj vesela. Je študentka dru-
gega letnika Višje šole za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled, v Jasna Cha-
let Resortu je lani opravljala prakso, 
sedaj pa se tja vrača ob koncih tedna. 

Anže Kukenberger je natakar, ki je si-
cer prej delal v restavraciji z Micheli-
novo zvezdico, v ljubljanskem Atelje-
ju. »Navdih za slani krof sta dobila v 
naših zajtrkih,« nam je že nekaj ur po 
razglasitvi zaupal lastnik Jasna Cha-
let Resorta Dominik S. Černjak.
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 17. marca 2023, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Izjemno praktična 
kuharska knjiga tako 
za začetnike kot za 
izkušene kuharje. 
V njej najdete 
osnovne recepte 
in veliko idej za 
obroke, vsi recepti 
so opisani na 
razumljiv način, da 
bodo tudi največji 
ne-kuharji dobili 
veselje do kuhanja. 
Preverite sami!
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

Format 21 cm (š) x 26,5 cm (v), trde platnice,  
336 strani. Redna cena je 24,99 eur. Akcijska 
cena knjige je 990

EUR
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 – 5,4 l/100 km, izpusti CO2: 105 – 123 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116 – 0,0311 g/km. Trdi delci: 
0,00004 g/km in število delcev: 0,09 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij.
*Ponudba velja za omejeno količino vozil v času do 31.3.2023. Navedena znižana cena 14.990 € velja ob nakupu na Opel Financiranje za model Opel Corsa Edition z bencinskim motorjem 1.2 Start/
Stop 55kW/75KM in s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom.
Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov,
drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse ni vključen. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi).
Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si ali pri prodajnih svetovalcih v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede.

NAJVEČJA ZALOGA OPLOV V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS!
Zapeljite najnovejši model na testno vožnjo in dovolite, da vas prepriča. Vozila so na zalogi, zato lahko svojega najljubšega Opla odpeljete že danes.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

CORSA. VZLJUBIŠ JO ALI PRIPELJEŠ NAZAJ 

 OPEL JE EDINI, KI 

JAMČI ZADOVOLJSTVO

že od 14.990 €*

prejšnja cena že od 16.651 €*
*  ob nakupu na Opel Financiranje


