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Najboljši rezultati
z manj detergenta.

Obiščite nas v PE Kranj, Ljubljanska cesta 30 | T: (04) 235 50 50 | www.etis.si

Naj slabo vreme ne bo ovira za
popolno nego perila. Zagotovite si jo
s pralnimi in sušilnimi stroji Miele,
ki zagotavljajo vrhunsko kakovost,
zmogljivost ter dolgo življenjsko
dobo. Popolno pranje in sušenje
znova in znova.
Nakup na do 24 obrokov preko hitrega
potrošniškega kredita Summit Leasing
brez potrebne dokumentacije. Vse
podrobne informacije in izračun za izbrani
aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
*Ob nakupu pralnega stroja W1TwinDos
prejmete polletno zalogo pralnega
sredstva UltraPhase 1 in 2.
Slika je simbolična.
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80 strani, mehka vezava z zavihki,
format: 214 x 172 mm
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.
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Kaj ne sme manjkati
na nobeni zabavi?
Kaj naredi večer
ob televiziji
še prijetnejši?
Hrustljavi prigrizki
seveda! Doma
narejene stvari
so čedalje bolj
priljubljene, in to
velja tudi za čips,
grisine, krekerje.
V knjigi je več kot
petdeset receptov
za hrustljave
dobrote.
www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

V visoki gredi lahko
gojimo zelenjavo
preprosto in
udobno. S
tunelom iz folije
ali pokrovom za
toplo gredo na
najmanjši površini
tudi v jeseni in
pozimi lahko sami
nekaj pridelamo.
V knjigi so ideje za
zasaditve in nego
od preprostih
kombinacij pa
vse do zahtevnih
različic – s
15 vzorčnimi
gredami za
preproste
dodatne
posevke.

Trda vezava, 16 cm x 22 cm, 88 strani
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.
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Velika podpora vstopu
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Košček ledu s Triglava do Pekinga in nazaj
Košček ledu, ki je dober mesecu dni v akciji Misija: Triglavski ledenik v Peking
čez deset držav potoval do prizorišča letošnjih olimpijskih iger, se je, zdaj staljen,
vrnil pod Triglav in odslej bogati zbirko Slovenskega planinskega muzeja. Tam
bo v obliki ledeniške vode še naprej opozarjal na globalno segrevanje in njegove
uničujoče posledice za okolje ter obstoj zimskih športov.
MARJANA AHAČIČ
Potem ko je v začetku zime ekipa strokovnjakov z Geografskega inštituta Antona Melika vzela košček Triglavskega
ledenika, je del vzorčnega ledu, poimenovali so ga Toli
(Triglav olympic legendary ice), decembra z ekipo, ki jo je
vodil priljubljeni vloger Ciril Komotar, odšel na 13 tisoč kilometrov dolgo pot od Mojstrane do olimpijskega Pekinga.
V mesecu in pol so prepotovali deset držav in se ustavil
v desetih olimpijskih prestolnicah ter na poti ozaveščali
o pomenu ledenikov za podnebje in prihodnost zimskih
športnih disciplin. Po prihodu na prizorišče letošnjih olimpijskih iger so pustili, da se je košček ledenika stalil in tako
simbolno opozorili na izginjanje ledenikov ter globalni
problem segrevanja ozračja.
Od konca olimpijskih iger dalje je ledeniška voda del zbirke Slovenskega planinskega muzeja – v prvem tednu kot

Ekipa akcije Misija: Triglavski ledenik v Peking in direktorica
Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič s stekleničko
ledeniške vode, ki po vrnitvi iz Kitajske bogati zbirko Slovenskega
planinskega muzeja.

Steklenička z vodo Triglavskega ledenika tako postaja del
nacionalne kulturne dediščine, poudarja Irena Lačen Benedičič.

Kot opozarjajo na Geografskem inštitutu, je
površina Triglavskega ledenika danes le še
slabega pol hektarja, kar je skoraj tridesetkrat
manj kot ob začetku meritev leta 1946.
Podobno pa se godi tudi drugim ledenikom po
svetu.

del razstave Triglavski ledenik nekoč in danes, od danes
naprej pa vključena v stalno razstavo muzeja. Steklenička z vodo staljenega Triglavskega ledenika tako postaja
del nacionalne kulturne dediščine, poudarja Irena Lačen
Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, v
okviru katerega deluje Slovenski planinski muzej.
Poleg stekleničke, ki jo hranijo v Mojstrani, bosta na taljenje ledenikov opozarjali še dve – ena v Olimpijskem muzeju v Pekingu in druga predvidoma v enem od muzejev v
Evropi.
Akcija Triglavski ledenik v Peking je nastala na pobudo Pivovarne Laško Union v soorganizaciji z Olimpijskim komitejem Slovenije ter podporo več vladnih in nevladnih organizacij, gospodarskih partnerjev, slovenskih olimpijcev in
športnih legend ter drugih podpornikov. Vse dejavnosti so
zasnovane skladno z navodili Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan, saj so želeli, da bi bila
njihova kampanja ozaveščevalna in zato tudi ogljično nevtralna. Projekt bodo zato spomladi zaključili še s sajenjem
dreves v Triglavskem narodnem parku.
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Drage občanke, spoštovani občani
S slovesnostjo v Pekingu so se 20. februarja zaključile olimpijske igre presežkov. Kitajci so nam še enkrat pokazali,
kako močan sistem je lahko iz enega centra vodena država.
Morda je s tem slovesnim zaključkom dokončno zaključena
tudi epopeja, imenovana covid-19, ki se je – kako ironično –
pojavila prav v tej deželi čudes v daljni Aziji. To sem se spraševal zvečer pred dnevi, ko smo tudi v Kranjski Gori na trgu
pred cerkvijo stali eden ob drugem, velika množica ljudi je
prišla na koncu pozdravit prav smučarje z Žanom Kranjcem
na čelu. Olimpijska vasica, ki je bila v veliko veselje in ponos
občanom naše občine postavljena v času olimpijskih iger
prav v Kranjski Gori, je zaprla vrata. Le redki pa se bodo do
naslednjih olimpijskih iger v letu 2026, ki bodo v Cortini,
še ukvarjali z idejo olimpizma in organizacije iger. Vendar
med njimi ne bo nas, Kranjskogorčanov, ker se je ob dogodkih pod petimi krogi ponovno obudila ideja olimpijade treh
dežel. Zanetila sta jo kar koroški deželni glavar Peter Kaiser
ter sloviti avstrijski smučar Franz Klammer. Vsekakor tudi
Slovenci in Italijani ob meji ne bomo stali križem rok in prvi
pogovori so stekli tudi na nivoju slovenskega olimpijskega
komiteja. Prav rad bi videl veselje na obrazu našega največjega promotorja kandidature za olimpijske igre treh dežel
2006 in velikega smučarskega zanesenjaka Vojteha Budineka ob tej novici, če bi bil le še živ. Vsekakor pa je to ideja,
skladna s trendom bodočih iger, ki naj bi upoštevale sonaravnost in trajnost, s tem pa omejile organizatorje pri gradnji novih megalomanskih objektov in stadionov ter dale
prednost lokacijam, ki to infrastrukturo že imajo. In prav tu
smo skupaj z avstrijsko Koroško in Furlanijo najmočnejši,
saj skoraj vse že imamo – tako srečno olimpijada treh dežel
2034.
V naši občini v mesecu marcu gostimo dve veliki prireditvi svetovnega pokala. Naši so na olimpijskih igrah dosegli

odlične rezultate tako v skokih kot alpskem smučanju. Spričo vsega naštetega pričakujemo veliko število obiskovalcev
iz domovine in vsekakor kot rezultat sproščanja ukrepov
tudi iz sosednjih držav. Prisrčno vabljeni tudi vi, občani,
da si ponovno v živo ogledate ti dve športni prireditvi, da
skupaj počastimo športnike, naše ambasadorje, ki si to resnično zaslužijo, ali si daste malo duška na spremljevalnih
prireditvah v Kranjski Gori in Planici.
Lep športni pozdrav
Jani Hrovat, vaš župan

Zgornjesav'c pred volitvami
SUZANA P. KOVAČIČ, ODGOVORNA UREDNICA
Za nedeljo, 24. aprila 2022, so razpisane volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Uredništvo Zgornjesavca bo v
času volilne kampanje samostojno odločalo o objavah z volilno vsebino, v presoji uredništva oziroma odgovorne urednice bo izbor tem, sogovornikov, selekcija dogodkov, upoštevano bo pravilo informativne pomembnosti. Spoštovali
bomo določila o volilni kampanji, ker je Zgornjesav'c lokalni časopis za občino Kranjska Gora, bomo predstavljali kandidatne liste oziroma kandidate z območja občine
Kranjska Gora. V času volilne kampanje ne bomo objavljali
strankarskih sporočil za javnost, nenaročenih prispevkov

in pisem bralcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo
predvolilna sporočila oziroma navijajo za to ali ono politično stranko, listo ali kandidata. Zavrnili bomo objave vsem,
ki bodo popravke poskušali izrabiti za volilno kampanjo.
V času volilne kampanje ne bomo objavljali svetniških
mnenj.
Organizatorjem volilne kampanje bomo v skladu z veljavnim cenikom zagotovili enake pogoje za objavljanje
volilnih propagandnih sporočil. Vsa plačana obvestila,
propagandna sporočila ter predstavitveni članki in pogovori bodo v časopisu posebej označeni in razpoznavni kot
propagandno volilno sporočilo. V času volilne kampanje bo
izšla ena številka Zgornjesavca, in sicer 5. aprila.

6 | OLIMPIJSKE IGRE

Olimpijska Kranjska Gora
V Slovenski olimpijski vasici v Kranjski Gori so bili uradni sprejemi naših
športnikov, ki so od 4. do 20. februarja tekmovali na 24. zimskih olimpijskih igrah
v Pekingu.
SUZANA P. KOVAČIČ
Le nekaj ur za tem, ko je olimpijski
ogenj 4. februarja zagorel v Ptičjem
gnezdu, se je v olimpijske barve odela tudi Kranjska Gora. Gostitelj župan
Občine Kranjska Gora Janez Hrovat je
bil počaščen, da je ob vznožju Julijskih
Alp, v občini, ki je znana po organizaciji največjih športnih prireditev v Planici in Kranjski Gori, nagovoril goste
in športne navdušence, ki so v olimpijskem času lahko spremljali naše
olimpijce v Slovenski olimpijski vasici.
»Prepričan sem, da se bodo organizatorji izkazali in da bo zanimivo spremljati olimpijske igre, ki jih ne moremo doživeti v živo, ob televizijskih in
radijskih sprejemnikih. Da bomo odprli penino in nazdravili novim slovenskim odličjem. Uživajte v Kranjski Gori
v duhu olimpizma in srečno,« je na odprtju zaželel župan Hrovat in dodal, da
Kranjskogorčani še vedno verjamejo v
olimpijado treh dežel.

Nika Križnar, Urša Bogataj, Gloria Kotnik in Tim Mastnak / Foto: Nik Bertoncelj

Polona Klemenčič in Miro Cerar st., posebno priznanje za fair play / Foto: Nik Bertoncelj

Olimpijski ogenj je na slovesnosti ob
odprtju Slovenske olimpijske vasice v
središču Kranjske Gore prižgala Vesna
Fabjan, dobitnica bronaste medalje na
olimpijskih igrah v Sočiju. / Foto: Tina Dokl

In res smo nazdravili novim slovenskim odličjem. Medalji sta osvojili
smučarski skakalki – Urša Bogataj
zlato, Nika Križnar bronasto. Na mešani tekmi so smučarski skakalci
Urša Bogataj, Timi Zajc, Nika Križnar
in Peter Prevc osvojili zlato medaljo.
Sledili sta deskarski medalji – Gloria
Kotnik je bila bronasta v paralelnem
veleslalomu, Tim Mastnak pa srebrn.

V srebro so se ne ekipni tekmi odeli
skakalci Timi Zajc, Peter Prevc, Cene
Prevc in Lovro Kos, na veleslalomski
tekmi pa smučar Žan Kranjec, ki je
dejal: "Sanje so se uresničile." Po številu osvojenih kolajn na milijon prebivalcev je bila Slovenija druga, takoj
za Norveško.
Na več uradnih sprejemih, na zadnjem
ob sproščanju protikoronskih ukrepov

Žan Kranjec med podpisovanjem
avtogramov / Foto: Nik Bertoncelj
tudi s številnimi obiskovalci, so gostili
olimpijce, njihove trenerje, strokovne
štabe. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih
zvez Bogdan Gabrovec je povedal, da
težko najde besede, ki bi poudarile tisto, kar je bilo narejenega, osvojenega
in za kar so športniki trenirali ter izpolnili svoje cilje, cilje svojih najbližjih, klubskih kolegov, krovne zveze in
državljanov. "Danes slavimo vas, vaš
uspeh in v veliko čast mi je bilo, da
sem lahko bil z vami in spremljal vse
vaše rezultate."
Posebno priznanje sta si prislužili biatlonka Polona Klemenčič in reprezentančna fizioterapevtka Ula Hafner, ki jima je predsednik Slovenske
olimpijske akademije in častni član
Evropskega združenja za fair play Miro
Cerar podelil nagrado za fair play. Na
mešani štafetni tekmi je Klemenčičeva opazila, da je Norvežanki Marte Olsbu Roeiseland s puške odpadel diopter.
Hafnerjeva je nekako prišla do njega
in ga dostavila norveški ekipi, ki je pozneje postala olimpijska zmagovalka.
Spomnili so tudi na nekatere najboljše pretekle olimpijske dosežke slovenskih športnikov, prikazali utrinke
letošnjih iger, predstavili svetovno
prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki
bo prihodnje leto v Planici, program
Botrstvo v športu ... Tone Vogrinec
je ob svojem osemdesetem jubileju
predstavil knjigo Vsi me kličejo Tona,
Sandi Murovec letošnjo slovensko
olimpijsko kolekcijo oblačil ...

Zadnjega sprejema olimpijcev v torek, 22. februarja, so se ob sproščanju ukrepov
udeležili tudi številni obiskovalci. / Foto: Nik Bertoncelj

Sprejema se je udeležila tudi domačinka Meta Hrovat, ki je v veleslalomu dosegla
odlično sedmo mesto. / Foto: Nik Bertoncelj

Cene Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Peter Prevc; po sprejemu še medijske 'obveznosti'
/ Foto: Nik Bertoncelj
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Velika podpora vstopu v družino Gorniških vasi
KS Dovje - Mojstrana s plebiscitarno večino za vstop v Gorniške vasi

"V vaseh pod Triglavom se nas je zbrala skupina ljudi, ki želimo storiti nekaj konkretnega v smeri trajnostnega
razvoja. Ena od možnosti je skupnost
Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer, ki v
Avstriji, Nemčiji, Italiji in že tudi v Sloveniji udejanja cilje Alpske konvencije,"
je v imenu projektne skupine povedal
njen vodja Matjaž Podlipnik. Preveriti pa so želeli, ali imajo za seboj tudi
večino prebivalcev, zato so pripravili
spletno anketo, ki je bila na voljo od
20. januarja do 15. februarja na spletni
strani 1KA/Spletne ankete. "Anketa je
bila skupaj s predstavitvenim letakom
in osebnimi mnenji enajstih članov
projektne skupine objavljena na spletni strani www.mojstrana.com, oglaševali smo jo tudi na Facebook profilu
Turističnega društva Dovje - Mojstrana
in v februarski izdaji občinskega glasila Zgornesav'c. Na uvodni nagovor
spletne ankete je kliknilo 650 obiskovalcev spletne strani, 275 anketirancev
je ustrezno izpolnilo spletno anketo, od
tega jih je na vsa vprašanja odgovorilo
223," je pojasnil Podlipnik.
Osemsto izvodov ankete in predstavitvenega letaka so v prvih dneh februarja razdelili po gospodinjstvih KS
Dovje - Mojstrana, ves čas je bila tako
anketa kot predstavitveni letak na
voljo tudi v Slovenskem planinskem
muzeju. "V muzej in v nabiralnik krajevne skupnosti je do 15. februarja prispelo 51 anket, kar pomeni, da smo
skupaj s spletnimi prejeli 326 ustrezno
izpolnjenih anket."
Izvedena anketa, morda v tako natančni obliki celo prvič, kot je poudaril Podlipnik, natančno metodološko reflektira
mnenje in odnos krajanov do krajev
in okolja, kjer prebivajo. "Glede na relativno obširen odziv respondentov
(326) lahko sklepamo, da je krajanom
mar, kje in v kakšnem okolju živimo.
Osnovno raziskovalno vprašanje se je
glasilo 'Ali podpirate odločitev KS Dovje

Foto: Matjaž Podlipnik

SUZANA P. KOVAČIČ

- Mojstrana v skupnost Gorniške vasi?'
Odgovor je bil, kar v 88 odstotkih, plebiscitarno pozitiven. Poseben pomenljivo
pri tem je, da to odločitev podpirajo tudi
respondenti, ki niso osebno vključeni
v turistično ponudbo oz. niso neposredno povezani s turizmom – se pa očitno
zavedajo njegove pomembnosti. Druga
zanimivost je, da je tako (pozitivno) odgovarjala velika večina delovno aktivnega prebivalstva, kar daje sklepati, da
omenjene trajnostne gorniške tematike lahko razumemo ne le kot razvojni,
ampak tudi poslovni potencial," je prepričan Podlipnik, ki je dodal: "Glede na
število poslanih anketnih vprašalnikov
in velikost same KS bi si po eni strani
želeli s strani krajanov še širšega odziva, po drugi strani pa nam rezultati
raziskave dajejo veliko mero upanja in
zaupanja, da so krajani poti in smeri,
na kateri smo, naklonjeni."

GORNIŠKE VASI MED TRADICIJO IN
VIZIJAMI
"Vsekakor je to prava stvar za ta čudoviti
del naše občine. Tako sem razmišljal s
sodelavci na občini, ko nam je Planinska zveza Slovenije omenila možnost
vstopa v prestižno družbo krajev, ki jim
je glavno vodilo ohranjanje naravne in
kulturne dediščine. Ob tem pa jim bil
trajnostni turizem položen v zibelko,
saj so tako, ne da bi se zavedali, živeli

že njihovi predniki in ohranili ne samo
naravo, temveč tudi bivalno okolje in
s tem tudi kulturno življenje, krajevne običaje in odnose med ljudmi. Prav
Dovje in Mojstrana sta bili neke vrste
zastavonoši naše planinsko-alpinistične zgodovine, ki se je pozneje razvila tudi v uspešno delovanje športnih
klubov in društev. Ponosni smo lahko
na kraje, kjer je že pred prvo svetovno
vojno delovalo največ pooblaščenih gorskih vodnikov na tem območju (več kot
15), in ponosni smo lahko, da spet nekaj
družin živi v teh krajih prav od planinskega turizma. Prav ti posamezniki so
v občini, kjer 60 odstotkov ljudi živi od
turizma, dobri kažipoti, kako lahko le
na povečani dodani vrednosti, ohranjenem naravnem okolju in zadovoljnih,
prijaznih gostiteljih uspemo seči do
zvezd in upravičiti pričakovanja obiskovalcev in ne nazadnje zanamcev ter
naša življenja preživeti izpolnjena," je
odziv župana Janeza Hrovata na pobudo Gorniške vasi v KS Dovje - Mojstrana.
Župan Hrovat je povedal, da tudi sam
od nekdaj čuti, kako velik potencial ima
Mojstrana z Dovjim in ostalima dvema
manjšima naseljema za razvoj gorskega turizma. "Vse vizije sem že pred
nastopom županske funkcije strnil v
programu, ki mu tudi skoraj do potankosti sledim. Preuredili smo Slovenski
planinski muzej v sodoben muzeal-
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sko-turistični center, kjer se prepleta preteklost s sedanjostjo, dodatne atrakcije in vizualizacije pa nadgrajuje bližnje
Grančišče, kjer je v teh letih nastal eden najbolj obiskanih
feratarsko-plezalnih centrov. Samo želimo si lahko, da že letos začne delovati sistem parkirišč in urejenega prometa v
Vratih, da se dogradi pešpot do sosednje občine, kjer skupaj
s sosedi urejamo še eno plezalno pot Dobršnik, da naredimo
nov most čez Bistrico pri Peričniku … Najbolj pa si želim, da
se obiskovalci naših krajev začnejo zavedati prav tega, kar je
glavno vodilo Gorniških vasi – manj je več – kar je največ, kar
lahko gostom ponudimo nematerialnega, pa naj bo to v kvaliteti storitve, strokovnosti, prijaznosti, inovativnosti in manj
v škodi za naše zanamce, pa naj bo to kakorkoli si to vsak
lahko predstavlja. Prav zato sem tako ponosen na vas, dragi
občani iz KS Dovje - Mojstrana, ki ste se v tako velikem številu
odločili za podporo ideji za vključitev v sistem Gorniške vasi."

MANJ JE VEČ – DOBESEDNO
Vesel tega, da so v KS Dovje - Mojstrana po nekaj letih usklajevanj načrtno pristopili k projektu Gorniških vasi, je tudi
direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. "Že v Strategiji trajnostnega razvoja občine Kranjska Gora 2030 so jasno
opredeljene smeri in cilj razvoja posameznih krajev. Smeri
so različne, cilj pa je le eden. Občina se mora v vseh sferah
trajnosti, tako gospodarski, družbeni in okoljski, razvijati
sorazmerno." Kot poudarja Veber, je ključno za sorazmer-

nost trajnostnega razvoja raznolikost in močna identifikacija posameznega kraja. Podoben pristop kot za KS Dovje
- Mojstrana načrtujejo tudi za ostale kraje v občini, je pojasnil Veber: "Želja je, da Gozd - Martuljek vključimo v mrežo
evropskih pametnih vasi, Srednji Vrh po principu gorniških
vasi v mrežo Temno nebo, v Ratečah pa uresničiti potrebo
po zaščiti nesnovne kulturne dediščine. Pri Gozdu - Martuljku bo posebna pozornost namenjena varnosti v prometu ter nadaljnjemu urejanju infrastrukture, vključno s
športno. Pri Srednjem Vrhu je želja prednostno ohranjati
podeželski značaj vasi ter z mehkimi in infrastrukturnimi
ukrepi ohraniti kmetijsko strukturo. Vas Kranjska Gora je
alpsko turistično in občinsko središče doline in prostor, kjer
se trenutno prednostno urejajo mirujoč promet in parkirne
površine. V bližnji prihodnosti je želja, da se vse aktivnosti
usmerijo v preurejanje javnega prostora v območja mešanih površin ter preusmerjanje apartmajske gradnje v dostopna stanovanja za prebivalce in zaposlene." V tej smeri
želijo krepiti blagovno znamko Kranjska Gora.
Veber verjame v to, da je smer pri vključevanju v mrežo
Gorniških vasi prava. "Manj in zato bolj kakovostno je moto
skupnosti krajev v mreži gorniških vasi. Ključno je razumevanje, da manj ne pomeni manj dela, manj vlaganj, manj
izobraževanja, ampak nasprotno. Pomeni veliko več od prej
naštetega, če želimo uresničiti filozofijo in cilje, zapisane
tudi v Alpski konvenciji. Skupaj bomo to zagotovo zmogli."

Umirjanje prometa v Vrata, prostorski načrt ...
SUZANA P. KOVAČIČ
Glede umirjanja prometa v dolino Vrata se je kranjskogorski podžupan Bogdan Janša pred nedavnim sestal z novim direktorjem javnega zavoda TNP
Titom Potočnikom, ki mu je zagotovil,
se bo projekt v celoti tudi pod njegovim
vodstvom nemoteno nadaljeval naprej. "Tu gre predvsem za brezplačen
prenos zemljišč v lasti države, ki bodo
namenjena parkiriščem v dolini," je
pojasnil Janša in dodal: "Obiskal sem
tudi člane Odbora za infrastrukturo
in okolje v državnem zboru, kjer sem
jim predstavil novelo zakona o cestah,
ki je v obravnavi. Sprememba zakona
je iz vidika projekta Vrata ključnega
pomena, saj bodočemu upravljavcu
prometnega režima omogoča nemoteno izvajanje tega v celoti, in sicer z
vsemi potrebnimi omejitvami znotraj
zavarovanega območja in na državni
cesti." Tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je strinjal, kot je

dejal Janša, da je omenjene aktivnosti
treba pospešiti. "Druga tema obiska pri
ministru Vizjaku je bil sprejem Občinskega prostorskega načrta. Občina je
ena izmed zadnjih v Sloveniji, ki tega
še nima. Pojasnil sem mu razloge, ki
največkrat niso na strani občine, za
večletne zamude pri sprejemu hidrološke študije in okoljskega poročila, kjer
se sedaj iščejo rešitve za omilitvene
ukrepe pri presoji vplivov na okolje, ki
jih pred potrditvijo okoljskega poročila
zahteva zavod za varstvo narave. Dogovorjen je bil skupen sestanek vseh deležnikov, ki sodelujejo in dajejo mnenja pri okoljskem poročilu."
V okviru projekta Vrata je tik pred izdajo odločba o gradbenem dovoljenju za
parkirišče pri bivši železniški postaji v
Mojstrani, ki bo po obsegu in površini
tudi največje in namenjeno sistemu
P+R za dolino Vrata. "To je le del aktivnosti, ki jih kot podžupan opravljam,
z močno željo, da jih čim prej uredimo
in sprejmemo. Zadeve, ki jih pri teh

Podžupan Bogdan Janša
projektih vodi občina, so večinoma
pravočasno in vzorno narejene. Žal pa
prepočasi tečejo zadeve, na katere kot
občina nimamo neposrednega vpliva," je pojasnil podžupan.
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 (Uradni list RS št. 195/2020) in Pravilnika o dodeljevanju
nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 14/2014) objavlja Občina Kranjska Gora naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2022
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do
50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz:
stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih občine
-	
Kranjska Gora, na katerih ni predvidena izgradnja javne
kanalizacije;
-	stanovanjskih stavb znotraj poselitvenih območij, kjer je
zgrajena javna kanalizacija, vendar priključitev na javno kanalizacijo, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena.
2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za sofinanciranje so v višini 10.000 EUR zagotovljena
v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022, na proračunski
postavki »150221 Fekalna kanalizacija investicije«.
3. POGOJI SOFINANCIRANJA
Upravičenec do pridobitve sredstev sofinanciranja je lahko
izključno fizična oseba s prijavljenim stalnim prebivališčem v
občini Kranjska Gora na dan 1. 1. 2022, ki je lastnik ali solastnik
legalno zgrajene eno- ali večstanovanjske stavbe, ki stoji:
–	na poselitvenem območju občine Kranjska Gora, na katerem ni predvidena izgradnja javne kanalizacije;
–	znotraj poselitvenega območja v občini Kranjska Gora, kjer
je zgrajena javna kanalizacija, vendar priključitev na javno
kanalizacijo, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora, tehnično ni
izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena.
V primeru priključitve dveh ali več stanovanjskih objektov
na eno MKČN morajo vsi lastniki posameznih stanovanjskih
objektov podati skupno vlogo za sofinanciranje.
3.1. Tehnične zahteve za MKČN :
Mala čistilna naprava je lahko:
•	rastlinska MKČN, lagunska MKČN ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK<200 mg/l,
•	tipska MKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek
čiščenja najmanj 80 %,

•	kot MKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz
enote za mehansko čiščenje, ki je gradbeni proizvod po
standardu SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica) oziroma SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in infiltracijo po standardih: SIST EN 12566-6
(predizdelana enota za čiščenje komunalne odpadne vode),
če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali posredno v
podzemne vode, SIST –TP CEN/TR 12566-5 (filtrna naprava
za predčiščene hišne odpadne vode), če gre za neposredno
odvajanje v vodotok ali SIST-TP CEN/TR 12566-2 (sistemi
za infiltracijo v tla), če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom,
•	MKČN mora imeti certifíkat oziroma listino o skladnosti
izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov
onesnaženosti, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št.
98/2015),
•	MKČN mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo,
•	za MKČN mora biti izdelano poročilo o prvih meritvah v
skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring odpadnih voda.
3.2. Pogoji za dodelitev sredstev sofinanciranja:
•	stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda na MKČN, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje;
•	če se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca), mora biti
vlogi priložena overjena služnostna pogodba;
•	pred zasutjem mora biti vgradnja MKČN pregledana s strani
Komunale Kranjska Gora, d. o. o.
•	lastnik MKČN, ki je hkrati tudi upravljalec MKČN, mora najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja o tem pisno
obvestiti Komunalo Kranjska Gora, d. o. o.
4. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški za pridobitev nepovratnih sredstev sofinanciranja po tem razpisu so stroški nakupa in vgradnje MKČN.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi, ki se glasijo na vlagatelja.
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Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja je odvisna od velikosti MKČN in znaša 50 % nabavne vrednosti z DDV, vendar
največ do:
– 1.000,00 EUR za MKČN velikosti do 6 PE,
– 1.500,00 EUR za MKČN velikosti od 6 do 9 PE,
– 2.000,00 EUR za MKČN velikosti nad 9 PE.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno MKČN je do nepovratnih sredstev sofinanciranja upravičena vsaka posamezna stanovanjska stavba v višini
50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ do
1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo. Skupna višina nepovratnih sredstev v tem primeru ne sme presegati nabavne vrednosti MKČN z DDV.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega
leta za ta namen.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju,
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pri vrstnem redu
obravnave vlog.
5. VLOGA, ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem
obrazcu »VLOGA za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za nakup in vgradnjo samostojne MKČN« in podpisana s
strani vlagatelja. V primeru nakupa in vgradnje MKČN za več
stanovanjskih objektov skupaj mora biti vloga za sofinanciranje podana na predpisanem obrazcu »VLOGA za dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo skupne
MKČN« in podpisana s strani vlagateljev.
Kandidati lahko vlogo dobijo na sedežu Občine Kranjska
Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, v delovnem
času občinske uprave, na sedežih krajevnih skupnosti v času
uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si.
Vlogo je treba posredovati na naslov: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, do vključno 15. 11.
2022 oziroma mora biti najpozneje na ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
— prijava na javni razpis — MKČN 2022«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga se šteje za popolno, če so k vlogi priložene vse obvezne
priloge in podatki, določeni v dokumentaciji, ki je sestavni del
tega razpisa. K vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
– kopija Izjave o lastnostih MKČN v skladu s predpisi;
–	poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom,
ki ureja prva meritve in obratovalni monitoring odpadnih
voda;

–	dokazilo o poravnanih stroških nakupa in vgradnje MKČN
(kopije računov in potrdil o plačilu);
–	kopijo gradbenega dovoljenja za objekte. zgrajene po letu
1967;
–	kopija obrazca Komunale Kranjska Gora, da je MKČN pred
vgradnjo pregledana;
–	če se je gradnja MKČN izvedla na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, je treba priložiti overjeno služnostno pogodbo.
–	v primeru nakupa in vgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je treba priložiti podpisan in overjen
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN o uporabi
skupne MKČN, ki nima časovne omejitve, in navesti osebo,
ki bo zadolžena za upravljanje MKČN.
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. 11. 2022.
6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Vse prejete vloge bo po vrstnem redu prispetja obravnavala strokovna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine
Kranjska Gora. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo
pozvani k dopolnitvi. Če vloga ne bo pravočasno dopolnjena
ali bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, vendar najdlje do porabe proračunskih
sredstev za ta namen. Upravičenec lahko prejme nepovratna
sredstva občine za namen nakupa in vgradnje MKČN samo enkrat.
Če je vlagatelj oddal popolno vlogo, sredstev pa je zmanjkalo,
ima ob prijavi na naslednji razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora
prednost v vrstnem redu.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh od dneva prejema popolne vloge. Odločbo o dodelitvi nepovratnih
finančnih sredstev za nakup in vgradnjo MKČN izda občinska
uprava Občine Kranjska Gora. Z vsakim upravičencem bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
pravicah in obveznostih. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od sklenitve pogodbe.
7. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Kranjska Gora – Mito Kostadinovski; elektronska pošta:
mito.kostadinovski@kranjska-gora.si.
Št.: 3541-5/2022-1
Datum: 31. 1. 2022
		
		

Župan
Janez Hrovat
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Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4), Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 (Uradni list RS št.199/2021), 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: M001-5874327-2021, 441-44/2021/3 z dne 29. 4. 2021) objavlja

JAVNI RAZPIS

za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kranjska Gora za leto 2022
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev
za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine
Kranjska Gora.
V letu 2022 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2:	Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Ukrep 3:	Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Ukrep 4:	Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva
Ukrep 5: 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 občine
Kranjska Gora.
Namen razpisa je prav tako spodbujanje trajnostnega razvoja
turizma v Kranjski Gori in spodbujanje gospodarskih subjektov
k investicijam, ki jih obravnava Akcijski načrt delovanja v okviru
Zelene sheme slovenskega turizma za obdobje 2021 in 2022.
2. VIŠINA SREDSTEV
Okvirna skupna višina sredstev: 50.000 €
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:
Ukrep 2:	Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – 20.000 EUR
Ukrep 3:	Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – 10.000 EUR
Ukrep 4:	Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva – 2.000 EUR
Ukrep 5:	Spodbujanja prijav podjetij na razpise – 1.000 EUR
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva – 10.000 EUR
Ukrep 9:	Subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov – 7.000 EUR
V proračunu Občine Kranjska Gora so v okviru državnih pomoči, ki se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«, za navedene
ukrepe zagotovljena sredstva na proračunski postavki 140210
v skupni vrednosti 50.000 EUR.
Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo po pravilu »de
minimis«.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na po
dlagi 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 višine 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, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem ali
registrirano poslovno enoto v občini Kranjska Gora.
Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko
opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (potencialni podjetniki, fizične osebe, društva …), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.
Po tem javnem razpisu so zgoraj omenjeni upravičenci omejeni glede na dolžino obstoja. Omejitve so navedene v okviru
posameznega ukrepa.
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008.
–	Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letne vrednosti aktive, ki ne presega 2 milijonov
evrov.
–	Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letne vrednosti aktive, ki ne presega 10 milijonov
evrov.
–	Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter
letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letne
vrednosti aktive, ki ne presega 43 milijonov evrov.
4. S
 PLOŠNA DOLOČILA OZIROMA POGOJI
UPRAVIČENOSTI
Splošna določila oziroma pogoji, ki veljajo ne glede na ukrep,
opredeljen v tem javnem razpisu, so naslednja:
–	
do pomoči so upravičeni le udeleženci opredeljeni v okviru
posameznega ukrepa,
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–	
upravičenec lahko kandidira samo za izvedbo naložbe,
upravičene po tem javnem razpisu, ki jo lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi predpisi,
–	pomoč se dodeli na podlagi vloge, opredeljene v razpisni
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 uporabljati v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
–	upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega javnega
razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, določeno z
javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev
ter jo hraniti vsaj še 2 leti po izvedenem zadnjem izplačilu,
–	upravičenec mora imeti sedež ali poslovno enoto v občini
Kranjska Gora, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v
občini Kranjska Gora. Če je upravičenec fizična oseba, mora
le-ta 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 pomoč
po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
–	ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe
oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,
–	ki so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki
jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
–	ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih
obveznosti do Občine Kranjska Gora iz predhodnih javnih
razpisov, če so na njih sodelovali,
–	ki imajo neplačane prispevke ter neporavnane obveznosti
do delavcev,
–	podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva po opredelitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
–	podjetja iz sektorja premogovništva po opredelitvi Uredbe
(ES) št. 1407/2002,
–	
podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
–	podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi v nasled
njih primerih:
• če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine
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, neposredno
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 investicij v razširjanje in
razvoj
Vrsta finančne spodbude:
– dotacije
Upravičenci:
–	samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (ZGD-1)
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, licence,
patentov in nepatentiranega tehničnega znanja,
–	naložba mora predstavljati 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,
–	v primeru, da predlagatelj v okviru tega javnega razpisa želi
povrnitev sredstev za nakup rabljene opreme/strojev, le-ta
ne sme biti starejša od letnika 2016 ter mora brezhibno služiti svoji namembnosti.
Upravičeni stroški:
–	strošek nakupa strojev ali opreme (IT oprema, kot so pametni telefoni in tablice, so upravičeni stroški le za podjetnike,
katerih osnovna dejavnost je iz področja računalništva 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 EUR na vlogo. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV). Minimalni znesek
sofinanciranja na vlogo je 500 EUR.
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Okvirna višina sredstev: 20.000 EUR
Realizacija projekta:
–	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2021 do 1. 9. 2022.
Omejitve:
–	prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2
vlogi;
–	ena vloga je namenjena zgolj opremi in strojem, ki so knjiženi kot osnovna sredstva; sofinanciranje je omejeno na 10
osnovnih sredstev/na upravičenca;
–	druga vloga pa za ostale stroške, ki predstavljajo obrtniška
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: gradbeni stroji,
dvigala, pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne žage,
tiskarski stroji, sušilniki, investicije v trajnostni 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 podjetnika,
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, zmanjšanju 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 temeljijo
na trajnostnem razvoju turizma v smeri pridobivanja nekaterih okoljskih certifikatov.
Dokazila:
–	
kopija dokumentacije, ki dokazuje posamezno investicijo (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 potrdilo
o plačilu banke vlagatelja; če je bila narejena kompenzacija,
priložite ustrezne računovodske listine; za gotovinska plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski); iz potrdila o plačilu mora biti razvidno, da je račun
plačalo podjetje/upravičenec;
– izpis iz Registra opredmetenih osnovnih sredstev za
prijavljeno naložbo (razvidna mora biti številka osnovne-

ga sredstva, nabavna vrednost, datum nabave in aktiviranja
ipd.; če je za eno osnovno sredstvo več računov, se priloži
točna specifikacija izračuna vrednosti za to osnovno sredstvo; samostojnim podjetnikom, ki imajo status normiranca, dokazila ni treba priložiti;
potrdilo FURS o plačilu davkov in drugih obveznih daja–	
tev, 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, prometno dovoljenje za registrirana vozila ipd.);
– dokazilo o letu izdelave opreme (če je oprema rabljena),
– druga dokazila (energijsko varčna osnovna sredstva, zelene 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 gospodarskih
družbah (ZGD-1)
– potencialni podjetniki
Pogoji:
–	delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se
mora ohraniti vsaj 18 mesecev
–	nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega števila
zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 mesecih
–	prijavitelj mora z novim zaposlenim delavcem podpisati
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma za določen
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 samozaposli
in ima prijavljeno stalno bivališče na območju občine Kranjska Gora; oseba mora ostati samozaposlena vsaj 18 mesecev; samozaposlitev se dokazuje s potrdilom o registraciji
podjetja ter kopijo obrazca M1
–	če 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 osebo s
stalnim bivališčem na območju občine Kranjska Gora, ki še ni
bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve; zaposlitev
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se dokazuje s kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter
obrazcem M1/M2
–	v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln
iz kateregakoli razloga pred potekom 18 mesecev, mora
prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v Pravilniku opredeljenim pogojem; v nasprotnem primeru mora prejemnik
dodeljenih sredstev le-ta vrniti
–	
za vsakega na novo zaposlenega je treba predložiti
svojo vlogo
Upravičeni stroški:
–	stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 minimalnih mesečnih plač
–	stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do
3 minimalnih mesečnih plač
Višina sofinanciranja:
–	upravičeni stroški se sofinancirajo do višine 3 minimalnih
mesečnih plač na vlogo
– okvirna višina sredstev: 10.000 EUR
Realizacija projekta
–	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2021 do 1. 9. 2022.
Omejitve:
–	ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v
tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih
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 upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih,
–	sredstva se ne dodeljujejo za prezaposlovanje med povezanimi 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
obrazca M1,
–	
Odpiranje novega delovnega mesta: kopija Pogodbe o
zaposlitvi, kopija obrazca M1

Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja
kadrov za nove dejavnosti
Predmet:
– sofinanciranje stroškov izobraževanja
– sofinanciranje stroškov usposabljanj (razen varstva pri delu
in izjava z oceno tveganja)

Upravičenci:
– s amostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah
Upravičeni stroški, nastali od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2022:
– s troški izobraževanja za dosego prekvalifikacije
– s troški usposabljanja
Pogoji:
– p
 redložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne aktivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi)
– z a vsakega zaposlenega/sodelujočega je treba predložiti
svojo vlogo
Neupravičeni stroški:
– s troški dnevnic
– p
 otni stroški, stroški kilometrin
– s troški nočitev in prehrane
Višina:
– s ofinanciranje upravičenih stroškov do 50 % vrednosti, vendar največ do 500 EUR na upravičenca na leto
– m
 inimalni znesek sofinanciranja je 50 EUR
Omejitve:
– p
 rijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 3
vloge
Dokazila:
– r ačuni in dokazila o plačilu računov, ki se glasijo na podjetje
in so plačani s strani podjetja
– p
 otrdilo o udeležbi na seminarju oz. o opravljenem izobraževanju
Okvirna višina sredstev: 2.000,00 EUR

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 gospodarskih
družbah (ZGD-1), ter društva
Vrsta finančne spodbude:
– dotacije
Pogoji:
– prijava mora biti podana na razpis na državni ali mednarodni ravni
– prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti
administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca

16 | JAVNI RAZPIS

Upravičeni stroški:
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prijavo na
razpis; kot upravičeni stroški 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 prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža
stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu
Višina sofinanciranja:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 30 %, pri čemer
maksimalna višina ne more presegati 500 EUR na posamezno vlogo; pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški
(brez vključenega DDV)
– minimalni znesek sofinanciranja je 100 EUR
Okvirna višina sredstev: 1.000 EUR
Realizacija projekta
– upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2021 do 1. 9. 2022
Omejitve:
– prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi
Dokazila:
– potrdilo razpisovalca, da prijava ustreza razpisnim pogojem
in je administrativno ustrezna
– račun zunanjega izvajalca za opravljeno storitev, pri čemer
je jasno razvidno, da je šlo za pomoč pri prijavi na razpis, ter
potrdilo o plačilu računa s strani upravičenca
– 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 – finančna
razmejitev po partnerjih

Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva

opravljajo dejavnost le občasno, skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu, in gostom lahko nudijo največ do
15 ležišč)
Pogoji:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem razpisu, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji
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 temelji na
energijsko varčnih osnovnih sredstvih A+++ oz. po novem
iz razreda A ali zmanjšanju porabe vode, zmanjšanju količine emisij ogljikovega dioksida z varčno in učinkovito rabo
energije
– stroški promocijskih aktivnosti v smeri ozaveščanja o zmanjšanju porabe vode, energije in CO2
– sofinancira se nakup notranje opreme z minimalno vrednostjo 50 EUR 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 EUR
na upravičenca za opremo in gradbeno-obrtniška dela ter
maksimalno 500 EUR 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 vrednos
tjo 100 EUR za kos oz. artikel, pri promociji pa se upošteva
minimalna vrednost 50 EUR na promocijsko aktivnost.

Predmet pomoči:
– sofinanciranje nakupa notranje opreme (brez stavbnega
zunanjega pohištva)
– sofinanciranje promocije sobodajalstva v smeri ozaveščanja
o zmanjšanju porabe vode, energije in CO2

Okvirna višina sredstev: 10.000 EUR

Vrsta finančne spodbude:
– dotacije

Omejitve:
– Prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 2 vlogi:
1.	notranja oprema, gradbena in obrtniška dela za trajnostni
razvoj v skladu s shemo zelenega turizma (upravičenec lahko uveljavlja v tej vlogi največ 10 kosov opreme in 5 računov za gradbeno-obrtniška dela)

Upravičenci:
– fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost sobodajalstva
(sobodajalci so fizične osebe, za katere velja omejitev, da

Realizacija projekta
–	upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju
od 2. 9. 2021 do 1. 9. 2022.
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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, Tripadvisor itd.
Dokazila:
1.	računi o upravičenih stroških, ki se glasijo na upravičenca
(sobodajalca, primer: Janez Novak – sobodajalec); v primeru, da so računi v tujem jeziku, naj bodo artikli prevedeni v
slovenski jezik – vsaj dopisano na dokazilu
2.	izpisek iz TRR, kjer je razvidno, da je račun plačal upravičenec (sobodajalec)
3.	dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev
sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES)
4.	dokazilo, da sobodajalec oddaja sobe preko TIC-a, oz. fotokopija pogodbe o sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora
oz. Turističnim društvom
5.	druga dokazila (energijsko varčna osnovna sredstva, zelene
naložbe, dokazilo o trajnosti izdelka ipd.)

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 gospodarskih
družbah (ZGD-1), ki imajo priglašeno ustrezno dejavnost
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 subvencija,
– stroški najemnine se ne subvencionirajo v primeru, da sta
si najemnik in najemodajalec kot fizični osebi v razmerju
zakonec ali izvenzakonski partner ali sorodnik do vštetega
2. dednega reda oziroma da je lastnik pravne osebe fizična
oseba, ki je z najemodajalcem ali najemnikom v razmerju
zakonec ali izvenzakonski partner ali sorodnik 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 izvenzakonski partner ali
sorodnik do vštetega 2. dednega reda
Upravičeni stroški:
– s trošek najema poslovnih prostorov ali obratov, ki se nahajajo na območju občine Kranjska Gora
Višina sofinanciranja:
– s ofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer maksimalna višina sofinanciranja ne more preseči 1.000 EUR na
upravičenca; pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV)
– m
 inimalni znesek sofinanciranja 200 EUR
Okvirna višina sredstev: 7.000 EUR
Realizacija projekta
– u
 pravičeni so stroški, ki nastanejo in so tudi plačani v obdobju od 2. 9. 2021 do 1. 9. 2022
Omejitve:
– p
 rijavitelj 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 potrdilo
o plačilu banke vlagatelja; če je bila narejena kompenzacija, priložite ustrezne računovodske listine; za gotovinska
plačila mora biti iz računa razvidno, da je način plačila gotovinski); v primeru, da je najemodajalec fizična oseba, je
treba priložiti dokazilo o plačilu akontacije 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 dokumentacije.
7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu,
vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge,
ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti na ustreznih
mestih podpisana in žigosana.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa,
obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, izjave, merila
za vrednotenje posameznih ukrepov, vzorce pogodb in pravilnik, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa
v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ter na spletni strani
Občine Kranjska Gora – http://obcina.kranjska-gora.si.
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Dokazila, ki jih mora prosilec predložiti prijavnemu obrazcu, so
opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa predložiti izjavo o
točnosti navedenih podatkov ter izjavo, da za iste upravičene
stroške niso pridobili ali niso v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Dokazila, predložena v okviru prijave na javni razpis, se predlagateljem vloge ne vračajo.
8. ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj
s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kranjska Gora,
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.
Rok za oddajo vlog je 1. 9. 2022.
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 posebej (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 2022 – ___
(številka ukrepa)«.
Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji
strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če
gre za pravno osebo).
Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice bodo s sklepom
zavržene.

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

9. OBRAVNAVA VLOG

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, elektronski
naslov – vida.cerne@kranjska-gora.si.

Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva
v občini Kranjska Gora v letu 2022 (v nadaljevanju Komisija), ki
jo imenuje župan.

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

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

Za vse prosilce bo organizirana delavnica, na kateri bomo ponudili pomoč pri izpolnjevanju prijavnic in posredovali odgovore na morebitna vprašanja. Delavnica bo v sredo, 13. 4. 2022,
ob 13. uri po ZOOM aplikaciji ali v sejni sobi Občine Kranjska
Gora. Vabilo s programom bo objavljeno na spletni strani Občine Kranjska Gora. Delavnico bo vodila Eldina Čosatović.

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 1. 9. 2022 ), bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na
podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu.
Prijavitelji, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bodo s
strani občine v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja

Datum: 1. 3. 2022
Številka: 305-1/2022-4/0232
		
		

Župan
Janez Hrovat
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Zadovoljni s kakovostjo pitne vode
Od 116 odvzetih vzorcev na vodovodnem omrežju v občini Kranjska Gora samo
pet vzorcev v letu 2021 ni bilo skladnih z normativi.
SUZANA P. KOVAČIČ
Na Komunali Kranjska Gora so izredno veseli izsledkov
poročila o kakovosti pitne vode v občini Kranjska Gora za
leto 2021. Od 116 odvzetih vzorcev na vodovodnem omrežju
samo pet vzorcev lani ni bilo ustreznih. Ocena v končnem
poročilu je bila, da je voda zdravstveno ustrezna in varna
za pitje, je povedal direktor Komunale Kranjska Gora Blaž
Knific in poudaril, da vzorce in analizo kakovosti pitne
vode opravljajo zunanji izvajalci. Ob tem je dodal, da so
bili vzorci vode odvzeti tudi v okviru državnega monitoringa. Od 25 odvzetih vzorcev tudi v njihovi analizi samo trije
niso bili skladni z normativi.
Kot je pojasnil direktor Komunale Kranjska Gora, pa je treba
urediti še vodooskrbo v naselju Srednji Vrh, na kar so v poročilu opozorili tudi zunanji izvajalci. Zavedajo se, da v občini
Kranjska Gora že več kot eno leto ni več prekuhavanja vode,
razen v naselju Srednji Vrh, kjer pa že potekajo aktivnosti,
da tudi v času nalivov to ne bo potrebno. Ureditev je odvisna
tudi od vremenskih razmer, vendar upajo, da bodo že v prvi
polovici marca lahko namestili filter in zagotovili zdravstveno ustrezno vodo. "V celoti pa se bo to rešilo z izgradnjo vodohrana prostornine 75 kubičnih metrov." Vložili so že vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pričakujejo, da ga bodo pridobili do konca meseca marca in
takoj zatem objavili javni razpis za izvajalca del.
Zaključen je tudi postopek za javno zbiranje ponudb izgradnje 600 kubičnih metrov velikega vodohrana Lek. Dela se

Zaščitni zabojnik za vgradnjo filtra za pitno vodo v Srednjem
Vrhu že stoji, tudi filter je v skladišču Komunale Kranjska Gora in
ga bodo, če bodo vremenske razmere dopuščale, vgradili v prvi
polovici marca.
bodo začela takoj, ko bodo vremenski pogoji primerni za
izvedbo del. "V letu 2022 bomo nadaljevali vse lani začete
investicije v občini na področju vodooskrbe. Veliko pozornosti bomo namenili tudi iskanju vodnih defektov, predvsem z vidika vodnih izgub, kjer smo bili v letu 2021 izredno uspešni. V preteklem letu je omenjeno storitev za naše
podjetje opravljalo podjetje Agualink iz Zagreba, letos pa jo
bo opravljalo podjetje iz Slovenije," je povedal Blaž Knific.

OBČINA KRANJSKA GORA

NAJAVA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
OBNOVE FASAD NA OBJEKTIH V OBČINI
KRANJSKA GORA V LETU 2022

Sanacija vodnega defekta na sredini regionalne ceste v Gozdu Martuljku, lokacijo so določili na podlagi satelitskega posnetka. S
sanacijo, zamenjavo cevi pod cesto so zmanjšali vodne izgube za
približno 1l/s.

www.oobcina.kranjska-gora.si

Občina Kranjska Gora bo v petek 25. marca 2022 na spletni
strani občine Kranjska Gora, Obvestila in objave, zavihek –
Javni razpisi in objave, objavila razpis za financiranje obnove
fasad na objektih v Občini Kranjska Gora v skupni vrednosti
30.000,00 EUR.
Ob objavi razpisa bo dosegljiva tudi vsa razpisna dokumentacija.
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KAKOVOST PITNE VODE
V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2021
Komunala Kranjska Gora, javno komunalno podjetje, d. o. o., izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo v
občini Kranjska Gora, kjer upravlja enajst vodovodnih sistemov: Rateče (Nadiža), Korensko sedlo, Jurež, Zagmajnica,
Log, Železniški, Jasna, Belca, Dovje, Mojstrana (Vapš) in Zgornja Radovna.
Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode se na vodnih virih Rateče (Nadiža), Belca, Log,
Mojstrana (Vapš) in Zgornja Radovna opravlja stalna dezinfekcija z UV-žarki, na Dovjem stalna dezinfekcija z UV-žarki
in delno natrijevim hipokloritom, na Jurežu pa stalna dezinfekcija z UV-žarki in plinskim klorom. Na ostalih vodnih
virih se skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode zagotavlja brez predhodne obdelave.
Skladnost oz. zdravstveno ustreznost pitne vode v podjetju izvajamo z notranjim nadzorom na osnovah HACCP
sistema, v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in
izvajanjem dobre higienske prakse.
Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2021 na
oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju javnega komunalnega podjetja Kranjska Gora, d. o. o., zdravstveno
ustrezna in varna za pitje. V času močnih nalivov je pogojno ustrezna pitna voda iz vodnega vira Jurež
za naselje Srednji Vrh, kjer se izda preventivni ukrep prekuhavanja. Aktivnosti za odpravo motene oskrbe s
pitno vodo že potekajo.
Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2021:
VODOVODNI
SISTEM:

Mikrobiološke analize

Kemijske analize

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

Rateče

14

13

1 – omrežje

1

1

0

Korensko sedlo

3

2

1 – zajetje, surova voda

1

1

0

Kranjska Gora

35

31

3 – zajetje, surova voda
1 – omrežje

4

4

0

Jasna

5

5

0

1

1

0

Belca

5

5

0

1

1

0

Dovje

20

19

1 – zajetje, surova voda

4

3

1 – omrežje

Mojstrana

13

9

2 – zajetje, surova voda
2 – omrežje

1

1

0

Zg. Radovna

7

6

1 – vodohran, surova voda

1

1

0

102

90

12

14

13

1

Skupaj

V letu 2021 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Kranjska Gora odvzetih 102 vzorcev pitne vode za
mikrobiološke analize in 14 vzorcev pitne vode za kemijske analize. Skladnost pitne vode smo spremljali na zajetjih,
vodooskrbnih objektih in pri končnih uporabnikih na internem vodovodnem omrežju.
Večina neskladnih vzorcev je bila odvzetih na zajetju, surova voda. V štirih neskladnih vzorcih, odvzetih na omrežju,
so bile prisotne koliformne bakterije v nizkem številu ali povišano skupno število mikroorganizmov pri 37 0 C in 22 0 C,
ki so indikatorski parametri in ne predstavljajo resnejšega tveganja za zdravje uporabnikov pitne vode. Upravljavec
je izvedel ukrepe, ki so neskladnost odpravili.
V letu 2021 je bila večina vzorcev skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zato ocenjujemo, da je pitna voda v
občini Kranjska Gora zdravstveno ustrezna.
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OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
To obvestilo predstavlja način in mesta, kjer se bodo občani lahko seznanili z vsemi informacijami v zvezi z oskrbo
s pitno vodo.
Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in
51/17) oz. navodili nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):
Člen1

9.

21.

Časovna opredelitev

Vzrok neskladnosti
pitne vode hišno vodovodno
omrežje ali
njegovo vzdrževanje

Obveščanje v primeru
omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode

Čas obveščanja

Od začetka veljavnosti
ukrepa (če se izreče),
a najkasneje v sedmih
dneh

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje v dveh
urah (obvešča se vsak dan
do preklica)3
Na začetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa,
a najkasneje v dveh urah
od začetka oz. preklica ukrepa

Način obveščanja
1. Osebno2 (po telefonu, faksu, e-pošti)
2. S
 pisnim obvestilom v nabiralniku
oz. na oglasni deski uporabnika(ov)
hišnega vodovodnega omrežja (pri
večstanovanjskih stavbah)
3. S
 pisnim obvestilom direktno
uporabniku na njegov naslov
1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora
4. Elektronska pošta javni objekti
4. Aplikacija www.npv.si
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

22.

Ob izvajanju ukrepov
za odpravo vzrokov
neskladnosti

Od začetka veljavnosti
ukrepa, a najkasneje
v enem dnevu

1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

31.

Ob odstopanju posameznih
vrednosti parametrov
od zakonsko dovoljenih

Na dan pridobitve
dovoljenja, a najkasneje
v sedmih dneh3

1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

34.

Obveščanje uporabnikov o
skladnosti pitne vode v okviru
notranjega nadzora

Najmanj enkrat letno

34.

Letno poročilo
o skladnosti pitne vode

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca
za preteklo leto)

1. Lokalno glasilo Zgornjesav'c
2. Spletna stran upravljavca
1. Aplikacija www.npv.si
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja
(samo osebno).
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
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Podnebne spremembe vplivajo
na turizem v Alpah
Gorenjske razvojne agencije so v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije
v Sloveniji pripravile posvet o prilagajanju turizma v Alpah na
podnebne spremembe.
MAŠA LIKOSAR
Turizem je kot ena ključnih gospodarskih panog v Alpah
še posebno občutljiv na izzive, ki jih prinašajo podnebne
spremembe. Temperature se namreč po podatkih strokovnjakov v Alpah dvigujejo skoraj dvakrat hitreje kot drugje
na severni polobli, obenem smo priča spremembam v
razpoložljivosti vode, vključno s snegom, obremenitvam
gozdov ter povečanemu tveganju in nepredvidljivosti naravnih nesreč. Na posvetu, ki je potekal v sklopu dogodkov
Konference o prihodnosti Evrope, so zato govorci iskali odgovore na vprašanja, ki zadevajo razvoj turizma v Alpah
in turistične produkte prihodnosti, gostov in njihovega
zavedanja odgovornosti do okolja, pričakovanja lokalnega
prebivalstva.
Po besedah direktorice Urada za meteorologijo, hidrologijo
in oceanografijo na Agenciji RS za okolje Mojce Dolinar je
na območju Alp najbolj skrbvzbujajoča rast temperature
pozimi in posledično vse tanjša snežna odeja. Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj je hkrati opozorila, da tudi turizem povzroča podnebne spremembe, zato mora zmanjšati svoj ogljični odtis. Prepričana je, da bi bilo treba uvesti
sistematično izobraževanje o podnebnih spremembah in
državno sofinanciranje prilagoditve turistične ponudbe,

»Ljudje, ki tu živimo, imamo zelo majhen vpliv
na klimatske spremembe, bomo pa tisti, ki
bomo imeli največ problemov. Izzivov je veliko
in skrajni čas je, da se na ravneh, ki so za to
pristojne, začnejo reševati.«

PRANJE IN BARVANJE
STREH IN NAPUŠČA

041 749 082
Damjan Misotič, o.d.d., Podkoren 78b, 4280 Kranjska Gora

Na posvetu je svoje stališče predstavil tudi Blaž Veber, direktor
Turizma Kranjska Gora.
alpski turizem pa bi lahko več pozornosti usmeril v podaljšanje poletne sezone.
Po uvodnem delu so se udeleženci razporedili v štiri skupine, ki so jih vodili strokovnjaki iz posameznega področja.
Skupino Destinacije in lokalno prebivalstvo je moderiral
Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora. Po njegovem
mnenju je ob kompleksnosti žičniške infrastrukture in vse
večjih stroških umetnega zasneževanja sto dni smučarske
sezone premalo za ekonomsko preživetje. "Kranjska Gora
je kljub nizki nadmorski višini v nekoliko boljšem položaju. Ima namreč posebno mikroklimo, ki ji zagotavlja mraz.
Kljub temu so stroški umetnega snega večji, treba pa bo
investirati tudi v zalogovnike vode," je poudaril in opozoril,
da alternativnega turizma v tem okolju skorajda ni, saj gre
za specifičen prostor, ki je za druge gospodarske panoge
dokaj nezanimiv. "Ljudje, ki tu živimo, imamo zelo majhen vpliv na klimatske spremembe, bomo pa tisti, ki bomo
imeli največ problemov. Izzivov je veliko in skrajni čas je,
da se na ravneh, ki so za to pristojne, začnejo reševati,"
je še dodal Veber. V skupini Destinacije in lokalno prebivalstvo so se sicer strinjali, da prilagajanje na podnebne
spremembe že poteka, a je prepočasno, zlasti na zakonodajnem področju. Ob zaključku pa so se vsi sodelujoči na
posvetu zedinili, da je potrebno močnejše medsektorsko
sodelovanje vseh deležnikov v turizmu.
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Volkovi se počutijo varne in so zato manj plašni
Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Bled, že drugo leto spremlja trop
volkov, ki se giblje deloma v Italiji, deloma pri nas na območju Rateč, Podkorena.
SUZANA P. KOVAČIČ
"Trop je bil že večkrat fotografiran,
opazovan. Sodelujemo z italijansko
naravovarstveno službo in si izmenjujemo informacije. V tropu sta črn
samec, predvidevamo, da gre za psa
ali črnega volka (melanin), ter samica, ki je normalne volčje barve. Lani
spomladi je bilo leglo sedmih mladičev, od tega sta dva oziroma trije črni.
Mladiče križance bi morali odstraniti
iz populacije, ker bi bilo to škodljivo za
samo volčjo populacijo, odločba o tem
je na ministrstvu za okolje in prostor
še v proceduri. Ukrep je nujen, saj kot
je znano, je trop lani precej škode povzročil tudi kmetom, ki pasejo ovce na
Vitrancu, najdeni so bili tudi ostanki

jelenjadi, srnjadi," je povedal vodja
blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Avsenek. Volk je
bil pred nedavnim povožen na glavni
cesti med Podkorenom in Ratečami,
na mestu, kjer je znan prehod tudi
divjadi čez cesto. "Po oceni gre za tri
leta starega samca, težkega 40 kilogramov, povožen pa je bil med lovljenjem srnjadi. V naši službi smo pridobili vse podatke o njem, potem pa
ga predali Prirodoslovnemu muzeju v
Ljubljano," je pojasnil Avsenek.
Volčji trop so opazili tudi v večernem
času na smučarskotekaški progi v
Ratečah. "Volk zadnjih sto let ni povzročil smrtne žrtve pri človeku. Res pa
je, da se volkovi počutijo zelo varne,
praktično se jim vse umika in so zato

manj plašni. Če ga vidite, se umaknite. Mogoče bo nekoliko večja nevarnost čez kakšna dva meseca, ko bo
novo leglo, ampak ima samica mladiče na začetku tako v brlogu. Ni pa
takšne nevarnosti kot pri medvedki,
če jo presenetite in ji presekate pot z
mladiči. Svetujem pa, da imate pse na
vrvici. Ni večje poslastice za volka, kot
je pes. V Sloveniji imamo s tem sicer
malo izkušenj, v primerjavi npr. z Bosno, se nam je pa že zgodilo, da sta na
območju, kjer so volkovi, dva lovska
psa izginila. Spomnim se primera, ko
so na kmetiji v Davči volkovi obkrožili
pripetega psa, vendar jih je lastniku z
vpitjem uspelo pregnati. Tudi zaradi
ostale divjadi je sicer prav, da so psi v
naravi na vrvici."

Postani
poštar
Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

www.posta.si

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.
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V SPOMIN

Jože Zupančič
(1943–2022)

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
(T. Kuntner)
V 80. letu se je poslovil Jože Zupančič, ki je s svojim
delovanjem v kranjskogorski občini pustil neizbrisen
pečat. Svetnik Občine Kranjska Gora je bil od njenih
začetkov leta 1994 do leta 2014. V mandatu 2010–2014 je
bil tudi podžupan.
Ogromno prizadevanj je vložil v delovanje Društva
invalidov Občine Kranjska Gora. Podpredsednik društva je bil od leta 1999 do 2001, predsednik pa od 2002
do 2014. Za posebne zasluge na področju društvenih
dejavnosti mu je občinski svet podelil tudi priznanje
Občine Kranjska Gora. »Za društvo invalidov bi lahko
rekli, da je njegov otrok,« je pisalo v obrazložitvi priznanja. In res je delovanju društva posvečal ogromno
časa in truda. Organiziral je potovanja po Sloveniji in
čez mejo, letovanja v toplicah in na morju, kolesarske
izlete, pohode, tekmovanja tako v zimskem kot poletnem času, kolesarjenje ob občinskem prazniku, ni
pa pozabil niti na kulturne dogodke ob Prešernovem
dnevu. Društvo je pod njegovim vodstvom pripravilo
tudi srečanje invalidov na snegu, ki so ga poimenovali
Olimpijada treh dežel. Tradicionalno je bilo druženje
v Planici pa silvestrovanje in podobna družabna srečanja ... Poskrbljeno pa je bilo tudi za zdravje članic
in članov, saj jih je v Zdravstveni dom Kranjska Gora
redno vabil na merjenje krvnega sladkorja in krvnega
tlaka. Društvo je zagotovo eno najbolj dejavnih v občini, predvsem pa je Zupančič vedno poudarjal, da je
naloga društva pregnati osamljenost med ljudmi in si
pomagati. To mu je odlično uspevalo …
V domačem Gozdu - Martuljku se je z domače terase
rad ozrl proti okoliškim goram ter ob tem dejal, da se
sploh ne zavedamo, v kako lepih krajih živimo, in da
jih moramo čuvati ter spoštovati. On jih je. Spoštoval
je lepote, ki nam jih podarja zgornjesavska narava …
Rad je imel Dolino in njene ljudi ... Njegova razpoznaven smeh in zagnanost pri vsakem projektu, ki se ga je
lotil, za vedno ostajata v spominu. Hvala za vse!
Marko Košir, predsednik Društva invalidov
Občine Kranjska Gora

Povabilo na
Podjetniško kavico
V sredo, 9. marca, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske vabi na spletno
delavnico na temo Kako lahko vaš
produkt privabi še več kupcev.
SUZANA P. KOVAČIČ
V sklopu projekta Podjetniška kavica, ki ga na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske izvajajo že vrsto let, namenjajo
posebno pozornost predvsem podjetniškemu usposabljanju
in spodbujanju podjetništva na območju Zgornje Gorenjske.
"Z zagotavljanjem novih znanj in izkušenj udeležencem pomagamo do boljših položajev na trgu dela ter k uspešnejšemu poslovanju njihovih podjetij. V okviru organiziranih
delavnic se dotikamo področja marketinga, prodaje, digitalizacije, računalniške pismenosti, promocije zdravja na delovnem mestu in osebnostne rasti na poslovnem področju.
Projekt sofinancira tudi Občina Kranjska Gora," je povedala
Uršla Luks, sodelavka Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Letos načrtujejo izvedbo devetih delavnic, prvi sklop začenjajo marca. V sredo, 9. marca, ob 9. uri bodo organizirali
spletno delavnico Kako lahko vaš produkt privabi še več
kupcev. Strokovnjakinja za graditev blagovnih znamk Simona Zajc bo predstavila postopek, kako iz produkta izvleči tisto najboljše, kar ga bo naredilo še zanimivejšega za
potencialne kupce.
V torek, 22. marca, bo delavnico vodila Živa Kovačević, specialistka za pisanje marketinških besedil. Poseben poudarek bo na pripravi besedil za družbena omrežja, da boste
opaženi in bo to pripomoglo tudi k prodaji. Spletna delavnica bo trajala od 12. do 15. ure.
V petek, 1. aprila, ob 9. uri boste nadaljevali s spletno delavnico Kako pripraviti prezi predstavitev. V sodelovanju s
podjetjem B2 boste spoznavali spletno orodje Prezi, ki je namenjeno pripravi zanimivih in interaktivnih predstavitev.
Udeležba na delavnicah je brezplačna, obvezne so predhodne prijave na elektronski naslov urska.luks@ragor.si.

Skupina za podporo žalujočim
Podporna skupina je namenjena ženskam, ki so izgubile otroka
v času nosečnosti. Udeležba na skupini je brezplačna, potrebne
so prijave na gorenjska@hospic.si ali na telefonsko številko 031
614 925 (Ana Tancik). Srečanja, ki bodo organizirana pod okriljem
Slovenskega društva hospic, bodo potekala na sedežu območnega odbora Gorenjska na Gorenjski cesti 25 v Radovljici enkrat mesečno, uvodno srečanje bo dogovorjeno med prijavljenimi. S. K.
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Gorenjska je zame najlepši del Slovenije
Evropska poslanka Irena Joveva, ki je bila izvoljena na listi LMŠ,
v Bruslju že tretje leto odločno in uspešno sooblikuje politike prihodnosti,
kot so zeleni prehod in problematike mladih.

Zelena politika postaja vse pomembnejša tema v Evropskem
parlamentu. Pandemija je
zeleni prehod pravzaprav zelo
pospešila.
Pravzaprav je zelena politika že
najpomembnejša tema. Ravno
sedaj imamo v odboru za okolje,
katerega članica sem, na mizi 14
zakonodajnih dosjejev z daljno
sežnimi učinki. Lani marca smo
sprejeli zakon za znižanje emisij
in ogljično nevtralnost do leta
2050. Ta ambiciozen načrt mora
mo doseči, saj sedanje stanje
preprosto ni vzdržno. A takšen
zeleni prehod ne bo poceni. Prav
zato se držimo principa, da pla
čajo tisti, ki najbolj onesnažujejo,
in da ti ukrepi ne prizadenejo
prebivalstva. Sredstev je že zdaj

Irena Joveva
veliko in se bodo še povečevala,
v Sloveniji pa jih moramo modro
vložiti.
Mladim so v teh časih odprte
vse poti, za njih ni več meja.
Tudi vi se pri svojem delu
veliko ukvarjate s politikami
mladih. Kako naj perspektivne
mlade zadržimo v Sloveniji?
To, da imajo mladi odprte vse
poti, vidim kot prednost. Prav je,
da izkoristijo svoj potencial in si
ustvarijo življenje, kot si ga želi
jo. S tem seveda ne zanikam
problematike izseljevanja mla
dih, s čimer se soočamo po vsej
EU. Toda ključno je, da so tako
nacionalne kot evropske politike
usmerjene v ustvarjanje dobrih
pogojev za mlade – tu ciljam
predvsem na reševanje stano
vanjske problematike, kakovo
stnih zaposlitev in dobrih pogo
jev za mlade družine, skratka na
mehanizme, ki bodo na domačih
tleh mladim nudili pogoje za
doseganje svojih ciljev in želja.

Marjan Šarec

Marjan Šarec: »Trajnostno
postaja naš vsakdan«
Ni skrivnost, da je Zgornjesavska dolina ena vo
dilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Ne dvo
mim, da boste vaše naravne danosti še naprej
znali unovčiti v smer trajnostnega turizma in
tako postali zgled ne samo nam, temveč tudi
globalno. Za vse to je ključno sodelovanje vseh
akterjev, pomembno pa bo tudi znati črpati
evropska nepovratna sredstva. Beseda »trajnos
tno« postaja naš vsakdan. In tukaj imate Kranj
skogorčani in okoličani veliko priložnost.
Tudi zaradi vsega omenjenega je nadvse po
membno s pomočjo države povečati kapacitete
jeseniške bolnišnice. Tako kot smo v času naše
vlade podpirali idejo o regijskih bolnišnicah in
ohranitvi splošne bolnišnične dejavnosti na je
seniškem območju, jo tudi zdaj in jo bomo tudi
v prihodnje. Ob tem ne pozabimo dejstva, da je
bila jeseniška bolnišnica v času epidemije med
najbolj obremenjenimi v državi, zato na tem
mestu tudi iskrena zahvala vsem zaposlenim v
javni bolnišnici Jesenice za njihovo požrtvoval
no, nesebično in naporno delo.

OGLASNO SPOROČILO/PLAČANA OBJAVA/NAROČNIK: IRENA JOVEVA, PISARNA EVROPSKIH POSLANCEV, KERSNIKOVA 3, LJUBLJANA / Foto: Matjaž Kosmač

Živite v Ljubljani, vaše delo
je v Bruslju in Strasbourgu,
prihajate pa z Jesenic.
Kako pogosto se vračate na
Gorenjsko?
Vedno, ko lahko, grem domov.
Res pa je, da tega več ni veliko,
ker mi žal ob delu od doma in
skrbi za dojenčico zmanjka časa.
Toda Jesenice bodo vedno moje
mesto, tam sem odraščala in
ogromno lepih spominov me
veže na Gorenjsko na splošno.
Veliko ljudi za Jesenice reče, da
so sive in grde, pa ne drži ne eno
ne drugo. Lepe so … in rdeče.
(smeh) Šalo na stran, tudi na
Jesenicah železarna ni več edina
stvar, kjer se nekaj dogaja,
domačini se zavedajo pomena
čistega okolja in zelenih rešitev.
Gorenjska je zame najlepši del
Slovenije, ni prav, da se osredo
točamo zgolj na – brez zamere –
Kranjsko Goro, ali pa Bled in
Bohinj … Tudi vse vmes je čudo
vito, le poskrbeti je treba za te
kraje tako, kot si zaslužijo.
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Fotografski
poet
slovenskih
gora
… so naslovili razstavo
fotografij Jake Čopa, ki so
v Liznjekovi domačiji v
Kranjski Gori na ogled do
17. aprila letos.
KARMEN SLUGA
Jaka Čop je bil rojen na Jesenicah, njegova družina je bila znana po tem, da je
ljubila planine, zagotovo pa je bil najbolj
znan med vsemi Jakov stric Joža Čop,
alpinist, gorski vodnik in reševalec.
»V materini kavarni pr Čop sredi Jesenic so se zbirali mnogi znani planinci,
ki so Jakcu, kot so ga klicali, že v otroštvu s pripovedmi budili zvedavost in
ljubezen do planinskega sveta. Gore
in fotografija so postali njegovo življenje. Kljub poškodbi kolena je prehodil

Na razstavi si lahko ogledate svet med vrhovi, ki ga je v objektiv spretno ujel Čop.
vse slovenske gore, večkrat preplezal
Triglavsko severno steno, se podal v
druga evropska gorstva in celo v Ameriko. Njegov zvesti, največkrat edini
sopotnik je bil fotografski aparat,« so v
Gornjesavskem muzeju zapisali v priložnostni bilten, ki je izšel ob razstavi,
in dodali: »Največja zapuščina Jake
Čopa pa niso le fotografije kot take,
ampak kot medij, s katerim je gorski svet in planinsko fotografijo skozi
nešteta predavanja z diaprojekcijami
širom Slovenije približal starim in
mladim. Bil je neprekosljiv ambasador
naših Julijcev, v zadnjih letih življenja
tudi z njimi povezanega Triglavskega narodnega parka. Skozi pravljico o

Zlatorogu je skrb za varovanje njegovega kraljestva privzgojil več kot 70.000
otrokom in odraslim od Prekmurja do
Trsta.«
Na razstavi v Kranjski Gori si lahko ogledate svet med vrhovi, ki ga je
v objektiv spretno ujel Čop. Od Trentarice, ki prede, do priprave njive za
»čompe«, pa rastlinski svet, staro
arhitekturo in pot v gore. Zelo zanimiv del razstave pa je, ko v kotu odgrnete zaveso in se vam odpre prostor
za delo s svetlobno občutljivim fotografskim materialom, tako imenovana temnica. Liznjekova domačija
v Kranjski Gori je odprta od torka do
nedelje med 9. in 16. uro.

Prva vseslovenska akcija Zapišimo spomine
SUZANA P. KOVAČIČ
Zavod Dobra pot, ki ozavešča o naravni in kulturni dediščini ter skrbi za
njuno ohranjanje, med 14. in 25. mar-

Slika je simbolična. / Foto: arhiv Zavod
Dobra pot

cem pripravlja prvo vseslovensko akcijo zapisovanja spominov starejših.
S pobudo, ki jo bodo izvedli s pomočjo
svoje aplikacije Zapisi spomina, želijo opomniti na vlogo, ki jo imajo starejši kot nosilci spomina, spodbuditi
zanimanje za dediščino in jo predstaviti na nov, sodoben način. V akcijo
vabijo posameznike kot tudi osnovne in srednje šole, medgeneracijske
centre, društva in druge organizacije.
Cilj je obuditi medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti prostor za
tiste čarobne trenutke, ko se znanje
in vrednote prenašajo iz generacije
na generacijo. »Navdušeni smo, da
se v akcijo že prijavljajo posamezniki kot tudi šole in večgeneracijski
centri. To je po eni strani dokaz, da

je zanimanja za dediščino oz. njeno
digitalizacijo veliko, po drugi strani
pa kaže tudi na potencial, da akcija postane tradicionalna. Resnično
upamo, da se v teh dveh tednih po
celi Sloveniji zgodi veliko trenutkov,
ki bodo poglobili vezi med ljudmi,«
pravi Nava Vardjan, vodja projekta
v Zavodu Dobra pot. V akcijo se lahko prijavite kot zapisovalci spomina
(tisti, ki bi zgodbe starejših zabeležili
oz. posneli in vnesli v aplikacijo) ali
kot pričevalci (starejši, ki bi želeli podeliti svoje spomine). Prijave potekajo na spletni strani Zavoda Dobra pot
(www.dobrapot.si) in na aplikaciji
Zapisi spomina (odčitajte QR-kodo).
Za prijavljene bo v začetku marca organizirana spletna delavnica.
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Nova razstava v Slovenskem planinskem muzeju
Himalajski plezalci pišejo brez rokavic je razstava, na kateri predstavljajo
alpiniste, ki so sodelovali pri osvajanju osemtisočakov in so o tem tudi pisali v
svojih knjigah, s katerimi so navdušili naslednje generacije alpinistov, tako kot so
se tudi sami z gorami »zastrupili« ob branju knjig predhodnikov.
SUZANA P. KOVAČIČ
V Slovenskem planinskem muzeju v
Mojstrani predstavljajo, kaj se zgodi,
ko himalajski alpinisti snamejo rokavice. »Kot vemo iz njihovih knjig, se
zgodi marsikaj, med drugim seveda
tudi knjige. To je izhodišče za razstavo,
ki predstavlja alpiniste, ki so sodelovali pri osvajanju osemtisočakov in so o
tem tudi pisali v svojih knjigah, s katerimi so navdušili naslednje generacije alpinistov, tako kot so se tudi sami
z gorami 'zastrupili' ob branju knjig
predhodnikov,« je povedal avtor besedil razstave dr. Jernej Habjan. To velja
za Nejca Zaplotnika, avtorja ene same,
a toliko bolj kultne knjige Pot. »Ob ogledu razstave boste ugotovili, da je izdaja, ki jo najdete na svoji knjižni polici,
samo ena od devetih izdaj te kultne
knjige. Poleg te uspešnice smo približali še preostalih 56 knjig, v katerih je

Pisalni stroj Nejca Zaplotnika / Foto: Tina
Dokl

Razstava je nastala v okviru raziskovalnega projekta Alpinistična literatura (J6-1808).
/ Foto: Tina Dokl
28 slovenskih alpinistov opisalo svoje
izkušnje z osemtisočaki. Ogledate si
lahko, kako sta pisala 'medijska zvezdnika' Tomo Česen in Tomaž Humar
ter kako sta pisala vodji odprav Aleš
Kunaver in Tone Škarja. Svoje knjige
žal nista dočakala Stane Belak - Šrauf
in Pavle Kozjek – njuni avtobiografiji
sta izšli posthumno. Predstavljeno je
tudi, da je zakonca Štremfelj k pisanju
spodbudil t. i. lockdown (zaprtje zaradi epidemije covida-19), o čemer med
drugim na razstavi kot prva slovenska
avtorica tovrstne literature govori tudi
Marija Štremfelj v ekskluzivnem posnetku,« je pojasnil Habjan.
Kustosinja razstave Saša Mesec je povabila na ogled pisalnega stroja Nejca
Zaplotnika. Na tem stroju so nastali
prvi osnutki romana, ki ga je Zaplotnik začel pisati, potem ko je že bil
znan po svoji Poti in zlasti po tejle misli iz Poti: »Kdor išče cilj, bo ostal pra-

zen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde
pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« Njegove
misli so pogosto navedene tudi v tuji
literaturi in zaradi številnih prevodov
postajajo vse dostopnejše.
Razstava je nastala v okviru raziskovalnega projekta Alpinistična literatura (J6-1808), ki ga financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije. Vodja projekta
in avtor besedil razstave je dr. Jernej
Habjan, literarni teoretik z Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
akademije znanosti in umetnosti, kustosinja je Saša Mesec iz Slovenskega
planinskega muzeja, oblikovalka razstave pa Barbara Bogataj Kokalj. »V
okviru projekta smo izvedli tudi spletni kolokvij ob štirideseti obletnici izida knjige Pot, ki je na ogled na kanalu
Slovenskega planinskega muzeja na
YouTubu,« je dodala kustosinja razstave, ki bo na ogled do 8. maja 2022.
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Ubrani plesni koraki Juliane
Pri Kulturno-športnem društvu Hrušica sedemindvajset let deluje Folklorna
skupina Juliana, ki goji bogato tradicijo ljudskega plesnega izročila. Člani so tudi
iz občine Kranjska Gora.

JANKO RABIČ
S strokovnim pristopom na odrskih predstavitvah Folklorna skupina Juliana avtentično prikazuje nekdanje ljudske
plese, pesmi, šege in običaje. Plesalke in plesalci se lahko
pohvalijo z bogato bero nastopov na številnih prireditvah
in folklornih festivalih, na gostovanjih po evropskih državah so pomembni ambasadorji prepoznavnosti Slovenije,
velika in pomembna je njihova vloga pri bogatitvi naše tu-

Iz življenja v gorah s Kugyjem
Slovenski planinski muzej v Mojstrani vabi ljubitelje dobrih
knjig na predstavitev in vključitev v bralno-študijski krožek, ki
je posvečen knjižnim delom Juliusa Kugyja, poeta Julijskih Alp.
Mentorja sta Natalija Štular, kustosinja pedagoginja, in Matjaž
Podlipnik, vodja Slovenskega planinskega muzeja. Študijski
krožek v muzeju so sicer že začeli včeraj, 28. februarja, vendar
bo več srečanj (še 28. marca, 25. aprila, 30. maja in 24. oktobra), vsakič ob 19. uri. Krožek je brezplačen, študijski ekskurziji
junija in septembra – Kugyjevi gorski vodniki in Kugy in tržaški
kras – pa z doplačilom. Prijavite se lahko tudi na posamezno
srečanje. S. K.

ristične ponudbe. Koronačas je v dveh letih v veliki meri
omejil nastope, upočasnil uresničevanje ciljev, vsi pa pogrešajo več skupnega druženja, ki vsem še posebej veliko
pomeni.
»Smo pisana druščina plesalk in plesalcev,« poudarja
vodja in koreografinja skupine Sonja Kovač. »Že nekaj
časa opažam, da imamo vse več članov, več kot deset, iz
sosednje občine Kranjska Gora. To nas zelo veseli, saj smo
z občino povezani tudi z nastopi na turističnih in drugih
prireditvah, kjer predstavljamo del naše ljudske plesne
kulture gostom in drugim obiskovalcem v Gornjesavski
dolini. Sodelujemo na osrednji prireditvi v občini Kranjska Gora ob slovenskem kulturnem prazniku na Dovjem.
Pomembno vlogo pri naših nastopih igra godčevska skupina, kjer sta dva člana iz občine Kranjska Gora. Marsel
Gomboc igra na bariton in kontrabas, lani se nam je s
frajtonarico pridružil Jaka Kern. Sedanji čas nam sicer
ni naklonjen, vendar s pozitivno energijo zremo v prihodnost, ko bomo s slovensko ljudsko pesmijo in plesom
spet lahko popestrili turistično ponudbo v teh krajih. Sedanji neprijazni čas ni ustavil naše vneme, le upočasnil je
tempo, ki smo ga vajeni. Marsikomu je folklora pomagala
v težkih osebnih trenutkih in pri folklori je vedno našel
dobre prijatelje. Smo optimisti, da se bomo kmalu vrnili
na stare utečene poti.»
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Prešerni pod Triglavom na kulturni praznik
Osrednja prireditev v občini Kranjska Gora ob slovenskem kulturnem prazniku
je bila v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Tradicionalno jo vsako leto
pripravi KUD Jaka Rabič - Dovje Mojstrana, letos so jo naslovili Prešerni pod
Triglavom.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: NIK BERTONCELJ
Prireditev, ki jo je neposredno prenašala tudi lokalna televizija ATM TV, so začeli z malce drugačno izvedbo Zdravljice,
ki jo je na harmoniko zaigrala osnovnošolka Tija Vrančič,
ki se dve leti tega instrumenta uči pri pedagogu Jaki Kernu.
Župan Janez Hrovat je svoj nagovor začel v luči razmer, ki jih
živimo zadnji dve leti, pandemiji koronavirusa. Poudaril je
vlogo in pomen slovenske in tudi občinske kulture, snovno in
nesnovno dediščino, dosežke in posebna dejanja posameznikov, skupin ljudi ali družbe, ki se oblikujejo tudi v teh težkih
časih in se prenašajo naprej. Poudaril pa je, da si želi takšne
Slovenije, kot smo jo ustvarili na začetku njene samostojne
poti. S kulturo dialoga, in ne z razhajanji, cepitvami, razslojevanjem. Da se bodo tudi v domači občini zanamci spominjali
sedanjih časov po kulturnem dialogu, poenotenju in delu za
skupno dobro. Za to je po njegovem mnenju pravi trenutek
sedaj, ko se zaključuje in, upajmo, letos tudi zaključi pandemija ter si znova sežemo v roke. "Resnično si želim, da se
uresničijo besede našega velikega pesnika, v čigar delih marsikdaj lahko dobimo odgovor za vse življenjske težave in preizkušnje. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak."
Županova popotnica pa je, da bi bilo letošnje leto lahko znova
leto veliko kulturnih dogodkov in doživetij.
Prireditev je povezovala Nataša Mrak, pod scenarij in režijo
se je podpisal Marsel Gomboc. To je bil večer prepleta pesmi
domačih avtorjev in izvajalcev, plesa in pesmi, ki so se tako
ali drugače vrteli okoli našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. Člani igralske skupine Dovški oder Tomaž
Pšenica, Nina Luks Šuvak in njena hči Anja, Tanja Podrekar
in Marsel Gomboc so interpretirali tudi pesmi domačinov

Tija Vrančič je na harmoniko zaigrala Zdravljico.

Člani igralske skupine Dovški oder, od leve: Tanja Podrekar,
Marsel Gomboc, Nina Luks Šuvak in Tomaž Pšenica

Folklorna skupina Juliana KŠD Hrušica z gorenjskim venčkom
plesov. Oblečeni so v kostume, ki so jih nosili Jeseničani in
okoličani na koncu 19. in na začetku 20. stoletja.
in vsestranskih ustvarjalcev Rade Polajnar, Marinke Čebulj
in Franja Potočnika. Osnovnošolec Filip Klinar, ki pri Jaki
Kernu spoznava lepote in veščine igranja na haromoniko
že dobrih pet let, je na ta instrument 'pričaral' znamenito
Avsenikovo skladbo Slovenija, od kod lepote tvoje. Večer na
vasi pod lipo in Vrnitev domov so na odru obudili plesalci
in godci Folklorne skupine Juliana KŠD Hrušica z venčkom
gorenjskih pesmi. Iz krajev prelepih, od koder že večkrat pesem odmevala je, so gostili skupino Sosedje iz KD dr. France
Prešeren Žirovnica - Breznica.
Vsako leto prireditev finačno podpre Občina Kranjska Gora,
za kar so ji organizatorji prireditve posebej hvaležni.
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S skakalkami do zgodovinskega uspeha
Petindvajsetletni Anže Lavtižar iz Mojstrane je četrto sezono pomočnik trenerja
ženske A ekipe v smučarskih skokih. Pri delu izjemno uživa, ves trud pa se poplača
z uspehom naših skakalk.
KARMEN SLUGA
Ste pomočnik trenerja smučarskih skakalk, ki so navdušile na olimpijskih igrah v Pekingu. Ste pred igrami
sami pri sebi pričakovali dve prvi in eno tretje mesto?
Na olimpijske igre smo odšli s ciljem, da osvojimo vsaj eno
medaljo. Na posamični tekmi smo po uradnih treningih
po tihem lahko pričakovali še nekaj več. Vse štiri tekmovalke so bile sposobne skočiti na najvišja mesta. Na tekmi
mešanih ekip smo bili glavni favoriti, tako kot lansko leto
na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, a smo se na koncu
opekli. Takšnega izplena po pravici povedano nismo pričakovali. Vesel sem, da nam je uspelo nekaj izjemnega.
Kakšno je bilo slavje, koliko ste se sploh lahko poveselili že v Pekingu?
V Pekingu smo imeli manjše slavje v slovenski hiši, kjer so
nas pričakali predstavniki drugih ekip. Nazdravili smo s
kozarcem penine in se kmalu zatem odpravili spat. Pravila
v olimpijski vasi so bila zelo stroga, saj je bilo gibanje zunaj
vasi omejeno oziroma prepovedano. Za slavje bo treba počakati do konca sezone (smeh).
Tekmo fantov in deklet so zaznamovale številne diskvalifikacije zaradi neprimerne opreme. Kako jih komentirate? Na srečo niso doletele naših predstavnikov …
Menim, da bi se te diskvalifikacije morale zgoditi že prej.
Če dekleta skačejo s podobnimi dresi že celotno sezono, bi
bilo treba to sankcionirati že na tekmah svetovnega pokala, in ne šele na olimpijskih igrah. Tekmovalke, ki so bile
diskvalificirane, so z istimi dresi tekmovale že na posamični tekmi, pa je bilo vse »brez problema«. V tem primeru bi Slovenija lahko osvojila vse tri medalje. Prav je, da se
je zgodilo, ampak čas za to je bil pa popolnoma zgrešen.
Ob prihodu na Kitajsko ste bili pozitivni na koronavirus, treba je bilo v izolacijo. Kakšne so bile razmere v
hotelu, kjer ste morali bivati, dokler izvid testa ni bil negativen? Koliko časa ste bili tam?
Zaradi predhodne okužbe na koronavirus je bilo pred odhodom na Kitajsko treba priložiti štiri negativne izvide.
Prvi test na Kitajskem pa je bil znova pozitiven. Srečo sem
imel, da sem lahko ostal v olimpijski vasi. Popolnoma izoliran sem bil samo dva dni. Vodstvo slovenskih zdravnikov, ki so bili z nami v Pekingu, je hitro uredilo stvari, da
sem lahko nadaljeval delo z ekipo. Obravnavali so me kot
osebo, ki je bila v rizičnem stiku. Paziti sem moral na distanco in nekaj obrokov pojesti v svoji sobi. Razen testiranja
na 12 ur s PCR-testi je bilo vse tako, kot da se ta pozitivni
test na Kitajskem sploh ni zgodil.

Anže Lavtižar na olimpijskih igrah v Pekingu
Dekleta so res v odlični formi. Kako je videti vaš dan
na treningu? Kje največ trenirate?
Res je, dekleta so odlična. Moj dan se vedno začne s pobiranjem tekmovalk v Ljubljani in Kranju. Kondicijske treninge opravljamo v Kranju. Treninge na skakalnici pa v
zimskem času največkrat opravimo v Planici. Glavnemu
trenerju pomagam pri video analizah in posredujem podatke iz letne faze, ko je to potrebno. V svojem delu zelo
uživam in lahko rečem, da imamo trenerji ob lepem sončnem vremenu v Planici najlepšo pisarno, kar jih premore
naš šport.
Ena od deklet je dejala, da v primerjavi z moškimi kolegi ekipa deklet ni na tako visoki ravni, kar se tiče podpornega osebja, fizioterapevtov in podobnega. Mislite,
da se bo to kmalu lahko izboljšalo?
Dekleta so velikokrat prikrajšana. Najbolj se to pozna pri
nagradah. Medijsko izpostavljenost pridobivamo iz sezone v
sezono, ampak to so si priborile zgolj z odmevnimi rezultati.
Ekipa je do letošnje zime štela samo tri člane strokovnega
vodstva. Glavni trener Zoran Zupančič, fizioterapevt Gaber
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Arh, ki zraven opravlja še delo serviserja smuči, in jaz. Na začetku zime
smo pridobili dodatno članico, fizioterapevtko, ki je vsaj malo razbremenila
Gabra. Upam, da se bo to v prihodnosti še spremenilo in izboljšalo. Dekleta
tudi ob manjši podpori znova in znova
dokazujejo, da si zaslužijo več.
Verjetno si do konca sezone upate
napovedati še kakšen odličen dosežek deklet v svetovnem pokalu?
Napovedovati si za zdaj še ne upam.
Za letošnjo sezono nam je ostal še en
cilj. Z ekipo smo dosegli veliko, skoraj
vse, kar je v tem športu mogoče. Imamo olimpijsko prvakinjo, olimpijske
prvake v mešanih ekipah, svetovno
prvakinjo, ekipne svetovne podprvakinje, bronasto medaljo s svetovnega
prvenstva na veliki skakalnici, veliki
kristalni globus in skupno zmago za
poletno veliko nagrado. Manjka nam
samo še zmaga v pokalu narodov, ki
se nam je lansko leto za las izmuznila. Do konca sezone je še nekaj tekem,

upam, da nam uspe zadržati trenutno
prednost in osvojiti pokal.
Tudi sami ste bili nekdaj smučarski
skakalec. Kako vas je potem pot pripeljala do pomočnika trenerja deklet?
Lahko rečem, da sem bil na pravem
mestu ob pravem času. Na Fakulteti
za šport sem opravljal delo merilca
pri vsakoletnem testiranju smučarskih skakalcev. Opazil me je Zoran in
mi predstavil delo. Mislim, da smo
bili trije kandidati za delo, na koncu
je izbral mene. Zoran je odličen človek, mentor in velik prijatelj. V štirih
letih mi je dal veliko znanja, izkušenj,
ki mi bodo pomagale pri nadaljevanju
trenerske poti, za kar sem mu zelo
hvaležen. Zelo sem vesel in ponosen,
da sem lahko postal del tako uspešne
slovenske ekipe.
Med sezono veliko potujete. Katero prizorišče tekmovanj vam je najljubše in zakaj?
Najljubše prizorišče je seveda tekma
na Ljubnem. V zadnjih letih so zara-

di situacije po svetu tekmovanja žal
potekala brez gledalcev. Ko se bo vse
skupaj umirilo, bo še lepše. Rad se vračam tudi na Norveško, saj je pokrajina tam res čudovita. Žal so odpadla
tudi tekmovanja na Japonskem, ki mi
je prav tako ostala v lepem spominu.
Upam, da še kdaj odpotujemo tja.
Potovanja so verjetno tudi naporna, saj ni veliko poletov z letali, pač
pa vožnja s kombiji …
Potovanj je veliko. Vožnja s kombijem
je včasih naporna. Ko se navadiš na
vse to in veš, da te mogoče čaka še en
uspešen konec tedna, pa je vse veliko
lažje. (smeh)
Kmalu bo konec letošnje sezone,
ko bo čas za krajši oddih. Kako in kje
boste preživeli proste dni?
Sezona gre h koncu. Malo že razmiš
ljam o tistem aprilskem času, ko se vse
malo umiri. Za nekaj dni nameravam
odpotovati v tople kraje. Da se segrejem po teh mrzlih dneh in napolnim
baterije za naslednjo sezono.

Ponosni tudi na Meto
Pred Meto Hrovat, ki je na nedavnih olimpijskih igrah osvojila sedmo mesto
v veleslalomu, je še tretjina tekmovalne sezone. "Počutim se fizično pripravljeno
in zelo pozitivno gledam na zaključek sezone."
SUZANA P. KOVAČIČ
Uradnega sprejema olimpijcev v Slovenski olimpijski vasici v Kranjski
Gori 18. februarja se je udeležila tudi
domačinka Meta Hrovat, ki je v Pekingu dosegla odlično sedmo mesto v veleslalomski preizkušnji. Sploh njena
prva vožnja se je zaključila izjemno
– s četrtim mestom. Na olimpijskem
odru v Kranjski Gori je bila priložnost,
da svoj nastop podoživi s časovnim
odmikom, in takole je povedala: "Zelo
radi ponavljamo, da na olimpijskih
igrah štejejo samo kolajne, ampak
moram povedati, da sem dala vse od
sebe. Prva vožnja je obetala veliko, vse
je bilo mogoče in sem potem v drugi
vožnji sledila temu – dala sem vse od
sebe, ni bilo dovolj za kolajno, bilo pa

je pa dovolj za lep rezultat in tudi to
nekaj šteje." Kot je povedala Hrovatova, ima za sabo turbulentno sezono
in težko se ji je bilo zbrati za tako veliko tekmo, toda "zbrala sem se in na
to sem ponosna".
Meta Hrovat je bila dan po sprejemu
v Slovenski olimpijski vasici tudi gostja radijskih voditeljev Anje Hlača
Ferjančič in Aleša Smrekarja v terenskem studiu Vala 202 na smučišču v
Kranjski Gori. Na njenem domačem
terenu. V sproščenem in prijetnem
pogovoru je podoživela ta specifičen
'kitajski' umetni sneg, na katerem
smučke drugače 'primejo', šla skozi
preizkušnje aktualne tekmovalne sezone, ki pa še ni končana, saj je pred
njo še ena tretjina sezone: "... kar lahko sezono obrne iz povprečne turbu-

Meto Hrovat so gostili tudi na smučišču
Kranjska Gora v terenskem studiu Vala
202. / Foto: Nik Bertoncelj
lentne v uspešno. Počutim se fizično
pripravljeno in zelo pozitivno gledam
na zaključek sezone," je povedala Hrovatova.
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Olimpijski duh iz Kranjske Gore vse do Pekinga
Na smučišču Kranjska Gora je bil ves čas olimpijskih iger neposredni prenos
tekem na velikem zaslonu, poleg tega še športno-zabavni olimpijski program.

Morda pa se že kali bodoči vrhunski smučarski skakalec.

Na ogled je bil eden od dveh bobov, ki ju imamo v Sloveniji.

Tudi zabave ni manjkalo. Navijaško športno vzdušje je bilo
prisotno ves čas, slovenski športniki so navduševali.

Dr. Robert Kerštajn je v teku na smučeh tekmoval v Albertvillu na
prvih olimpijskih igrah pod slovensko zastavo.

V studiu Vala 202 sta Anja Hlača Ferjančič in Aleš Smrekar gostila
bronasto olimpijko iz Lillehammerja Alenko Dovžan.

Kako se igra hokej, so obiskovalcem Borovške šajbe pokazali
jeseniški hokejisti. / Tekst: Suzana P. Kovačič, foto: Nik Bertoncelj

Oti Mertelj, Blaž Mertelj, predsednik PGD Gozd - Martuljek in
občinske gasilske zveze Robert Plavčak ter Vili Črv

V krogu širše družine, na sliki manjka Vilijev brat Benjamin
/ Foto: Tina Dokl

Dobrodošel, Vili – prvi Rutarjan med olimpijci
Smučarski tekač Vili Črv se je vpisal v zgodovino slovenskih olimpijcev
v Zgornjesavski dolini in ponesel glas Rut daleč naokrog.
SUZANA P. KOVAČIČ
"Rutarski organizacijski komite se
je odločil, da se danes zberemo in
pozdravimo prvega olimpijca iz Rut
Vilija Črva. Ponosni in navdušeni
smo, da se je Viliju uspelo uvrstiti v
slovensko olimpijsko reprezentanco
v smučarskem teku in tekmovati na
tako pomembnem dogodku, kot so
olimpijske igre. K temu so pripomogli njegovi številni uspehi in odlična

pripravljenost," je v imenu rutarskega organizacijskega komiteja, v
katerem so zbrani krajani, olimpijca Vilija Črva pozdravila Oti Mertelj,
tudi predsednica Planinskega društva
Gozd Martuljk. "Ponosni smo tudi v
planinskem društvu, kajti Vili je prvo
medaljo dobil na naših smučarskih
tekmah," je dodala Mertljeva, ki dokaz za to, fotografijo, skrbni hrani.
Sprejema bi se moral udeležiti tudi
Vilijev trener Rok Grilc, vendar je na

Nežine prve
olimpijske igre

Neža Žerjav na olimpijskih igrah v Pekingu
/ Foto: osebni arhiv

Za tekačico na smučeh Nežo Žerjav iz
Kranjske Gore so bile olimpijske igre Peking 2022 njene prve. "Rezultati so se mi
zdeli realni, karkoli višje od doseženega
bi bilo presenečenje, prvič sem tudi tekmovala v tako močni konkurenci. Zelo
sem vesela, da sem se olimpijskih iger
lahko udeležila predvsem kot potrditev
tega, da delam v pravo smer, da je napredek in je motivacija, da lahko pridem tudi
na velika tekmovanja." Čeprav nekateri
pravijo, da to niso bile tiste čisto 'prave'
olimpijske igre zaradi koronavirusnih
razmer, pa je Neža začutila ta olimpijski
duh. "Vsi smo živeli in delali za šport z zavedanjem, da smo na olimpijskih igrah."
Do konca sezone se bo osredotočila na
tekme na kontinentalnem pokalu in dveh
državnih prvenstvih.

ta dan, 18. februarja, zjutraj že odpotoval na nove tekme, povabilu pa so
se odzvali njegovi starši.
Predsednik Sveta KS Rute - Gozd - Martuljek in Srednji Vrh Blaž Mertelj se
je Viliju zahvalil, da je olimpijski duh
prinesel tudi v to vas. "Na olimpijadi
imaš eno, dve tekmi, da si pa do tja
prišel, pa vsaj tisočkrat ali deset tisočkrat več dela," je že uvrstitev na olimpijske igre komentiral Blaž Mertelj. Ker
pa so športniki tudi ambasadorji naše
prelepe dežele, so na sprejemu predvajali znamenito Avsenikovo skladbo
Slovenija, od kod lepote tvoje. Viliju so
izročili "pušeljc" in to prav posebnega – sladkega. "Cenimo to, kar je dosegel. Olimpijski slogan 'hitreje, višje,
močneje' naj ga spremlja tudi skozi
nadaljnjo kariero. V športni karieri so
padci, so vzponi, so solze, je smeh, žalost in veselje. Ljudje si radi zapomnimo predvsem lepe trenutke, in če jih
znamo deliti med seboj, ostajajo še v
lepšem spominu," je sklenila Oti Mertelj in zbrane pred gasilskim domom
povabila na sladke dobrote, ki so jih
spekle rutarske gospodinje.
Vili se je zahvalil za lep sprejem in podelil vtise: "Mislim, da si nastopa na
olimpijskih igrah želi vsak športnik.
Bila je ena taka lepa izkušnja in spodbuda za naprej." Povedal je, da so trije
tedni hitro minili, vse se je vrtelo okrog
treningov, tekem, imel pa je možnost
spoznati tudi druge športnike in vse le
ni bilo tako napeto in tekmovalno.
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Izvirna pustna maska: sladkorna pena
V Ljudskem domu v Kranjski Gori smo pred dnevi obiskali eno od kreativnih
delavnic za otroke in mladostnike, ki jih vodi profesorica likovne pedagogike
Laura Koder. Izdelovali so prav posebne pustne kostume – sladkorno peno.
SUZANA P. KOVAČIČ
"Otroke spodbujam k ustvarjalnosti, kreativnosti in lastni
domišljiji, da otroci lahko izrazijo sami sebe. Sledim temu,
da je pri ustvarjanju čim več uporabljenih recikliranih
materialov, vedno se tudi doma najde kaj uporabnega," je
povedala mentorica otroških kreativnih delavnic v Ljudskem domu Laura Koder. Februarja so na več srečanjih
izdelovali pustne kostume, osnova za kostum sladkorne
pene je bila koprena, vato za polnitev pa so pobrali kar iz
odsluženih vzglavnikov. "Za osnovo sem otrokom dala tri
osnovne barve, iz katerih se dobi mavrica barv, in jih tudi
tega naučim. Zakaj bi kupovali vijolično barvo, če jo sami
lahko zmešajo?" Kreativne delavnice bodo nadaljevali tudi
v marcu.
Kreativne delavnice sodijo v sklop dejavnosti Večgeneracijskega centra Ljudske univerze (LU) Jesenice, ki deluje v
občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Aktivnosti
v kranjskogorski občini trenutno potekajo na dveh lokacijah, na že omenjenih delavnicah v Ljudskem domu v
Kranjski Gori, v sejni sobi KS Mojstrana pa potekajo delavnice Faster EFT. Različne ustvarjalne in IKT delavnice
načrtujejo tudi v prihodnje.
Kot je povedala Katarina Bertoncelj, strokovna delavka na
LU Jesenice, nadaljujejo brezplačne aktivnosti, ki so jih od
leta 2017 do 2021 izvajali znotraj projekta Večgeneracijski
center Gorenjske za različne ranljive ciljne skupine udeležencev. "Na ta način smo odpravljali marsikatere ovire,
povezane z oddaljenostjo, udeležencem pa je bilo omogočeno lažje in bolj pogosto vključevanje vanje. V občini
Kranjska Gora je bilo v sklopu projekta skupno izvedenih

Iščemo pomoč za obdobje
sezone jagod
Za svoj novi nasad z jagodami na stojalih ob
Korenskem sedlu na avstrijski strani iščemo
pomočnike (m/ž) pri obiranju jagod
za prodajo, in sicer od maja do konca junija.
Kmetija Gams, družina Mikl,
tel.: 0043 676 835 557 97
www.dergams.at

356 dogodkov, zabeležili smo kar 2776 obiskov. Najbolj obiskane so bile aktivnosti, povezane z zdravim načinom življenja, ustvarjalne in potopisne delavnice ter tečaji tujih
jezikov. Zelo dobro so se udeleženci vključevali tudi v tečaje
slovenskega jezika, IKT delavnice in poletne aktivnosti za
mladostnike."
V sklopu Večgeneracijskega centra LU Jesenice so januarja letos najprej izvedli sestanek s ključnimi deležniki
(javnimi zavodi, društvi in organizacijami), ki delujejo v
občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica in na katerem so opredelili izobraževalne potrebe ciljnih skupin,
predvsem mlajših in starejših v posamezni občini. "V občini Kranjska Gora so najpogostejše potrebe po različnih
ustvarjalnih, IKT delavnicah ter različnih jezikovnih tečajih in aktivnostih, povezanih z zdravim načinom življena. Poudarili so tudi potrebo po pridobivanju prostovoljcev, ki bi učencem OŠ 16. decembra Mojstrana in Josipa
Vandota Kranjska Gora nudili učno pomoč," je pojasnila
Bertoncljeva.

Pustni veleslalom
Danes, 1. marca, ob 18. uri bo na vlečnici Velika Mojca 18. pustni veleslalom v organizaciiji Turističnega društva Kranjska
Gora. Napovedali so brezplačno smuko za maske na vlečnici
Velika Mojca, najbolj izvirne maske pa čakajo tudi bogate nagrade. Za zabavo bo poskrbela glasbena skupina Projekt, dogodek bo moderiral Marsel Gomboc. S. K.

DELAVNICA | 35

V Liznjekovi domačiji pekli slastne buhteljne
V Liznjekovi domačiji so predzadnjo februarsko soboto pod vodstvom kuharja
Gašperja Zime iz Mojstrane v krušni peči pekli buhteljne.
MAŠA LIKOSAR
Pekovske delavnice tradicionalnih jedi se v Liznjekovi domačiji vrstijo že desetletje, z njimi pa so prvotno želeli obuditi uporabnost krušne peči na drva. "Med domačini se je
porodila želja, da bi enkrat tedensko pekli kruh v krušni
peči, a se ideja žal ni prijela, zato smo osnovali pekovske
delavnice, kjer imajo obiskovalci priložnost izkusiti peko
v krušni peči," je pojasnila Natalija Štular, kustodinja pedagoginja v Gornjesavskem muzeju Jesenice. Doslej so na
delavnicah pripravljali klasične pekovske jedi, ki so povezane zlasti s prazniki, kot so potica, kruh, preste in zavitek, letos pa so se odločili, da se bodo prvič preizkusili v
peki nekoliko sodobnejših jedi. "Delavnice so vedno bolj
obiskane in žanjejo vedno več zanimanja. Poleg tega, da
obiskovalci dobijo koristne informacije iz rok kuharskih
in pekovskih mojstrov, si nasvete in izkušnje delijo tudi
med seboj, obenem lahko sodelujejo pri pripravi jedi in na
tovrsten način dobijo neposredno izkušnjo," je dodala Štularjeva, ki pravi, da bodo v prihodnje medse povabili tudi
znane kuharske mojstre. Med drugim nam je še zaupala,
da nameravajo pred Liznjekovo domačijo zasaditi zeliščni
vrt in organizirati delavnice na temo zelišč.
Tokrat so na delavnici pod vodstvom kuharja Gašperja
Zime pripravljali slastne buhteljne. "Buhteljne pripravimo
iz enakega testa, kot ga uporabimo pri potici. Biti mora torej bogato kvašeno testo, kjer je zlasti pomembno, da pri
njegovem vzhajanju v prostoru ni prepiha, da se torej testo, kot pravimo, ne prehladi," je pojasnil Zima. Glavne sestavine kvašenega testa so moka, maslo, mleko, sladkor,

Nadevamo jih lahko z marmelado, orehi, čokolado, skuto, sadjem
... / Foto: Tina Dokl

Spekli so jih v krušni peči na drva. / Foto: Tina Dokl

Buhteljne pripravimo iz kvašenega testa, ki je enako testu za
potico. / Foto: Tina Dokl

vaniljev sladkor, jajca, kvas, limonina lupina, rum in sol.
"Ko testo vzhaja, ga razvaljamo in narežemo na kvadrate v
velikosti približno osem krat osem centimetrov. Na sredino vsakega kvadrata damo marmelado, lahko tudi orehe,
čokolado, skuto, sadje. Robove nato povežemo čez nadev in
jih dobro stisnemo skupaj ter oblikujemo bunko. Buhteljne položimo v pekač, jih premažemo z jajcem in pečemo
približno eno uro na 140 stopinj Celzija," je postopek strnil
Zima. "Peka v krušni peči je malce zahtevnejša, saj tu ne
moremo uravnavati temperature. Žerjavico moramo enakomerno razporediti okoli pekača in se ravnati po videzu
jedi, ki je pečena tedaj, ko je skorja lepe rjave barve," je še
dodal Zima.
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Martuljško drsališče privabilo mlade
Športno igrišče pri odcepu za Srednji
Vrh, ki se je tudi letošnjo zimo spremenilo v drsališče, upravlja Planinsko društvo Gozd Martuljk. Koordinacijo dela za zaledenitev terena je
prevzel domačin Cena Štravs, člane
društva pa je pri načrtih takoj podprla tudi predsednica Oti Mertelj.
»Delati smo začeli 13. decembra, s
pomočjo gasilskih cevi smo z vodo iz
potoka Jerman polivali teren in naredili drsališče. Vmes sta nam ponagajala dež in sneg, zato nam je prav
prišla tudi freza. Predvsem v večernih in nočnih urah nas je delalo 15
prostovoljcev, največ je bilo mladine
in staršev majhnih otrok,« z zado-

voljstvom razlaga Štravs. Zabeležili
so sto prostovoljnih ur, sredstva za
ureditev drsališča pa je prispevala
tudi občina. Drsališče je bilo na voljo
vsem, tako domačinom kot dnevnim
obiskovalcem Doline in turistom, drsanje je bilo brezplačno. Obiska je bilo
veliko, predvsem mladih, ki so prekrižali tudi hokejske palice, in družin
z majhnimi otroki. »Ob tolikšnem
zanimanju za drsanje v Martuljku je
naša želja zdaj umetna zaledenitev
terena in morda tudi pokritje drsališča s streho, kar pomeni, da bi bilo
pozimi v Gozdu - Martuljku mogoče
drsati najmanj štiri mesece,« sklene
Štravs.

Na ledu so uživali predvsem najmlajši.

Prevladujejo domači gostje

Vodja tečajev Ana Andolšek s petošolci

Otroci so uživali na smučišču
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora je januarja in februarja izvedla smučarske tečaje za učence 1., 2., 4. in 5. razreda.
Skupaj z razrednimi učiteljicami je pri izvedbi sodelovala tudi
smučarska šola Intersport Bernik, ki je otrokom ob koncu tečaja omogočila sodelovanje na pravi smučarski tekmi. "Z izvedbo
smo res zelo zadovoljni. Čeprav smo imeli kar nekaj začetnikov,
smo lahko ponosni na to, da so se prav vsi otroci naučili samostojne uporabe žičnice in spuščanja po snežnih strminah. Najpomembnejši pa so nasmehi na obrazih otrok, ki so na snegu neizmerno uživali," je povedala koordinatorka smučarskih tečajev s
kranjskogorske šole učiteljica Ana Andolšek. K. S.
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji Zgornjesav'c dne 1. februarja
2022 z geslom SMUČAJTE V MOSTRANI, so: 1. nagrado – dve smučarski vozovnici za
odrasle + dve za otroke (nagrajenec lahko izbira med dopoldansko, popoldansko ali
nočno smuko) prejme Marija Petrič iz Kranja, 2. nagrado – prostor doživetij v Slovenskem planinskem muzeju – Escape room (soba pobega) za 2–5 oseb prejme Malvina
Jamnik iz Kamnika in 3. nagrado – knjigo Mojstrana, njen nastanek, razvoj in turizem
prejme David Škarabot iz Naklega. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Na Turizmu Kranjska Gora so povedali, da so smučišča v Kranjski Gori med zimskimi šolskimi počitnicami odlično pripravljena.
"Tudi na smučišču v Mojstrani se trudijo, da bi vsaj v prvem delu
počitnic omogočili obiskovalcem kvalitetno smuko," so sporočili,
o tem, kako je z zasedenostjo nastanitev v Zgornjesavski dolini v
tem času, pa pojasnili: "Obisk med počitnicami, zlasti tistih šolarjev iz zahodne slovenske regije, je bil pri nas vedno zelo dober,
in to smo pričakovali tudi letos. Zasedenost namestitvenih kapacitet je bila v prvem delu počitnic okoli 90-odstotna in v drugem
delu okoli 75-odstotna. Med gosti prevladujejo domači gostje, od
tujih so pretežno hrvaški gostje, veliko je tudi ruskih in madžarskih gostov ter Italijanov." S. K.

Nočna smuka v Kranjski Gori / Foto: Nik Bertoncelj
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Rekordna udeležba na Mini Pokalu Vitranc
KARMEN SLUGA
Alpski smučarski klub Kranjska Gora je znova izvedel Mini
Pokal Vitranc, ki je namenjen mladim smučarskim upom,
da začutijo tekmovalni utrip, a se ob tem kljub vsemu še
vedno zabavajo. Na startu je bilo rekordnih 270 tekmovalk
in tekmovalcev iz vse Slovenije pa tudi Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije in Makedonije. Zelo dobro se je s progo spopadlo tudi nekaj članov kranjskogorskega alpskega
smučarskega kluba, ki so končali med deseterico. Na daljši progi je pri cicibanih letnik 2012 in 2013 zmagal Urban
Luks, osmi je bil Mik Rodger Klembas. Pri cicibankah letnik 2010 in 2011 je bila Lucija Mišič deveta, pri cicibanih
istega letnika je zmagal Matevž Luks, peto mesto pa je
zasedel Andraž Gosar Kočevar. Na krajši progi je bila pri
deklicah letnik 2016 in 2017 Stella Kopavnik sedma, Anastasia Chalenko pa deseta. Pri dečkih enake starosti je bil
Patrik Mencinger četrti. Pri dečkih letnik 2014 in 2015 je bil
Jakob Matija Koren peti, Yian Qiu pa deseti. Organizatorji

Pri cicibanih letnik 2010 in 2011 je zmagal član ASK Kranjska Gora
Matevž Luks.
so z izvedbo tekmovanja, sploh pa tako veliko udeležbo,
zelo zadovoljni in se veselijo, da bo zaradi sproščanja protikoronskih ukrepov tovrstnih tekem znova lahko več.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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Miran Sluga državni prvak na
pokalnem tekmovanju
Pri Zvezi za kegljanje na ledu Slovenije so s Pokalom Slovenije
v ciljnem tekmovanju zaokrožili letošnjo zimsko sezono. Tekmovalci Nordijskega društva Rateče - Planica so k uspehom
med celotno sezono dodali novega, s katerim so potrdili dobro
formo. Tokrat so nastopili v spremenjeni postavi. Trije tekmovalci – Miran Sluga, Matjaž Kocjan in Milan Požar – so bili v
vlogi reprezentance Slovenije, ki je bila izbrana za udeležbo na
letošnjem svetovnem prvenstvu v kegljanju na ledu v Rittnu v
Italiji. Zasedli so drugo mesto za zmagovalno jeseniško ekipo.
Med posamezniki v ciljnem tekmovanju je Miran Sluga osvojil
naslov pokalnega prvaka Slovenije, Matjaž Kocjan je zasedel
šesto mesto. J. R.

Gostišče z okusno hrano in
gostoljubno postrežbo
V gostišču Veranda na Dovjem boste uživali
v okusni lokalni hrani in mednarodni
kulinariki. Na voljo so tudi sobe in apartmaji.

Pasulj na dan žena, na dan
mučenikov pa ...
Gašper Zima iz gostilne Pr' Železn'k v Mojstrani v torek, 8. marca, na dan žena, vabi na tradicionalni pasulj. Od 10. do 16. ure
bo po pasulju dišalo na Trgu olimpijcev v Mojstrani, v primeru
slabega vremena ga bodo postregli v gostilni. Gašper pravi, da
bo na ta dan kuhal namesto moških, ki bodo s pasuljem lahko
prijetno razveselili svojo ženo, partnerko, dekle. V četrtek, 10.
marca, na dan mučenikov, pa bo Gašper kuhal namesto žensk, ki bodo s pečenico, matevžem in kislim zeljem razveselile
svojega moža, partnerja, fanta. Lokacija ostaja Trg olimpijcev,
v primeru slabega vremena gostilna Pr' Železn'k, vabljeni pa od
10. do 16. ure. S. K.

Gostišče Veranda stoji na obrobju Triglavskega narodnega parka, ob glavni cesti med Jesenicami in Kranjsko Goro, v vasi Dovje, predelu Podkepa, tik ob kolesarski stezi. V ponudbi imajo tudi sobe in apartmaje
s kabelsko televizijo, brezplačen brezžični internet in
lepo restavracijo s teraso, kjer lahko uživate v okusni
lokalni hrani in mednarodni kulinariki. Restavracija
sprejme 55 oseb v notranjosti in 25 oseb na terasi.
Urejeno je tudi večje parkirišče.
Prepričajte se o njihovi pestri ponudbi jedi, ki jih za
vas pripravlja mlada ekipa. Z veseljem vam pripravijo tudi individualne menije, prilagojene vašim potrebam ob posebnih dogodkih, kot so praznovanja,
obletnice, krsti ...
Prijazno vas pričakujejo vsak dan od ponedeljka do
petka od 10. do 18. ure, ob sobotah in nedeljah pa od
10. do 20. ure. Lepo vabljeni!

V soboto in nedeljo, 12. in 13. marca, bo na sporedu 61. Pokal
Vitranc. Nosilec srebrne olimpijske kolajne v veleslalomu Žan
Kranjec bo svojo vrhunsko pripravljenost lahko potrdil na dveh
domačih veleslalomskih tekmah. Predstavniki organizacijskega komiteja Pokala Vitranc so na petkovi novinarski konferenci
predstavili informacije o smučarski progi, tekmovalcih, protokolih v zvezi z epidemijo ..., vendar pa je bil v času novinarske
konference Zgornjesav'c že v tisku. Fis svetovni pokal v smučarskih skokih v Planici pa bo potekal od 24. do 27. marca in
tudi tam težko pričakujemo nastope slovenskih olimpijskih junakov. S. K.

Kar bo, pač bo! tudi v marcu
Člani KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana bodo na Dovškem odru
ponovili predstavo Kar bo, pač bo! v petek, 11. marca, in v soboto, 12. marca, obakrat ob 19. uri. V petek, 4. marca, ob 19. uri pa
bo potopisno predavanje Nejca Urbanca Beg pred pctkalipso.

ERAGON GOSTINSTVO IN TURZEM D.O.O., LAŠKI ROVT 3, BOHINJSKA BISTRICA

Marca dva velika športna dogodka

NAGRADNA KRIŽANKA | 39

Dovje 127c, 4281 Mojstrana, 04 58 95 250
info@guesthouse-veranda.com

1. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR
Bon se lahko vnovči za gostinske storitve ali
pa nočitve v Gostilni Veranda.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) poš
ljite do petka, 25. marca 2022, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

OPEL
MOKKA
NAELEKTRENA IN DRZNA

V AVTOTEHNI VIS JE

ZALOGA
NAJVEČJA

Zaslužite si več! Več drznosti, samozavesti in individualnosti.

2+2 LETI Z OPEL FINANCIRANJEM

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,4 – 6,0 l/100 km, poraba električne energije: 15,8 –16,2 kWh/100 km ter izpusti CO₂: 0 – 135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov
(NOX): 0 – 0,0460 g/km. Trdi delci: 0,00052 g/km in število delcev: 0,0900 *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.
Ob nakupu na Opel financiranje brezplačno prejmete tudi Opel FlexCare podaljšano jamstvo in asistenco za 2+2 leti ali do 120.000 km. Opel Mokka-e je prejemnica nagrade Zlati volan v kategoriji “Najboljši
avtomobil pod 25.000 Eur v Nemčiji”.
Vir: AUTO BILD (#45/2021) & BILD am SONNTAG (#46/2021). Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna. Ponudba velja do 31.3.2022.

