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

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Pravilna izbira
lokacije, priprava
zemljišča in sadik
sta poleg gnojenja,
rezi, namakanja in
varstva ključni za
dober pridelek.
Znanje, strnjeno
na enem mestu,
je uporabno
tako za tržne
pridelovalce kot
tudi za ljubiteljske
lastnike le nekaj
dreves ali grmov.

www.gorenjskiglas.si

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil TOYOTA.

EKO SUBVENCIJA

Značilne lastnosti lupinarjev
ob njihovem pravočasnem pobiranju,
sušenju in skladiščenju.
256 strani, 170 x 235 mm, brošura
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Začasna selitev dispanzerja
Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Kranjska
Gora (UVG št. 10/2007) objavljamo

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2019 ZA
I. ČASTNI OBČAN – OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA
se podeljuje:
Občanom – občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom – državljankam Republike Slovenije in državljanom – državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge in
izjemne dosežke v daljšem časovnem obdobju, pomembne
za razvoj, uveljavljanje in ugled občine.
Podeli se največ eno priznanje častni občan – občanka
Občine Kranjska Gora.
II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Posameznikom – posameznicam za izjemno življenjsko delo,
dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega pomena.
Podeli se največ eno priznanje zlati grb Občine Kranjska Gora.
III. PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Občanom – občankam, skupinam občanov – občank in pravnim osebam na področju gospodarstva, šolstva, kulture,
športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih
človekove ustvarjalnosti za njihove uspehe ter prizadevanja
na posameznih področjih življenja in dela.
Podeli se praviloma največ tri priznanja Občine Kranjska Gora.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
Občine Kranjska Gora so lahko občani – občanke, podjetja,
društva, skupine občanov – občank in druge pravne osebe.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
POMEMBNO:
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanja, vrsta
predlaganega priznanja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter dokumente, ki potrjujejo navedbe v
obrazložitvi) posredujte v zaprtih ovojnicah na naslov:
Žirija za priznanja Občine Kranjska Gora, Kolodvorska
1b, 4280 Kranjska Gora s pripisom – PRIJAVA NA RAZPIS, ne odpiraj!
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki
jih bo prejela do srede, 8. maja 2019, do 12 ure.
Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Kranjska Gora ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na
naslovu https://obcina.kranjska-gora.si/.
Št.: 032-9/2019-1
Datum: 27. 3. 2019

Žirija za priznanja

Otroški in šolski dispanzer Zdravstvenega doma Jesenice se
je z začetkom aprila začasno preselil v prostore uprave, ki so
levo od glavnega vhoda v zdravstveni dom, poleg fizioterapije.
Uprava pa se je začasno preselila v prostore sejne sobe, prav
tako v pritličju zdravstvenega doma nasproti glavnega vhoda.
Kot so pojasnili v Zdravstvenem domu Jesenice, je prenova prostorov otroškega in šolskega dispanzerja nujna, saj so prostori
premajhni, neprimerno razporejeni in nefunkcionalni. S prenovo bodo pridobili štiri ordinacije s sestrskimi prostori, ločenimi
čakalnicami, dvema povezovalnicama, urejenim prehodom za
paciente iz dispanzerja v zdravstveni dom. Velika pridobitev
pa bo predvsem prostor za izolacijo otrok z nalezljivimi boleznimi, ki je bil v dosedanjem dispanzerju popolnoma neustrezen. Prenova dispanzerja, ki je nujna za kakovostno obravnavo
dojenčkov, majhnih otrok in mladine, naj bi bila predvidoma
zaključena konec septembra. V nove prostore pa se je že preselila razvojna ambulanta – nevrofizioterapija, ki je bila sedaj
začasno v prostorih otroškega dispanzerja.

Ustvarjalni podjetnik
V začetku marca so tudi v Kranjski Gori predstavili možnosti
sodelovanja pri projektu agencije RAGOR Ustvarjalni podjetnik. Projekt ustvarjalnim posameznikom nudi pomoč pri odpiranju podjetja, pri promociji storitev in pri iskanju poslovnih
priložnosti. Poleg svetovanja pri zagonu podjetja so ustvarjalni
podjetniki deležni zanimivih delavnic – vse od trženja, fotografiranja, oblikovanja, izdelave spletnih strani in še bi lahko
naštevali. Obenem pa jim projekt omogoča tudi nekaj promocije, saj njihove oglase objavijo v za to namenjeni zloženki, ki
pa je nato na voljo po različnih sejmih in dogodkih po Zgornji
Gorenjski. Kot je dejala koordinatorka projekta Urška Luks, je
sodelovanje pri projektu je brezplačno.

OBVESTILO
Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v letu 2019
treba oddati novo vlogo za pridobitev dovoljenja za vožnjo
s traktorjem v času zapore na državni cesti. Dovoljenje bo
izdano na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v
Republiki Sloveniji.
Kmetje pisne vloge skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,60 EUR (TRR: SI 56 01100-1000315 637, sklic SI
11 24317 – 7111002) oddajo na naslov: Direkcija RS za ceste,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu
Občine Kranjska Gora pri Vesni Kunšič, na telefonski številki 04
5809 820 in e-pošti: vesna.kunsic@kranjska-gora.si.
Župan
Janez Hrovat

www.obcina.kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
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Spoštovani občanke in občani

se aprila začenja gradbena sezona. Tudi letos bo Občina
Kranjska Gora gradila kar precej stvari od Rateč do Mojstrane. Prosim vas za upoštevanje navodil izvajalcev in seveda strpnost pri projektih, ki so pomembni za slehernega
prebivalca, turista ali morda le naključnega gosta.
V upanju na čim lepši april vas lepo pozdravljam!
Vaš župan Jani Hrovat

TURIZEM KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1 C, KRANJSKA GORA

Prejšnji konec tedna smo spet prestavili ure naprej in prešli na poletni čas. Resnično hitro bežijo leta, in če si bomo
letošnjo zimo zapomnili po čem, bo to zagotovo po malo
snežnih padavinah in izredno visokih temperaturah, posebno proti koncu. Vsemu navkljub pa smo uspeli na področju celotne občine zadržati število nočitev v okvirih pretekle zime 2017/18. Prav slabi vremenski pogoji so letošnji
marec povzročili obilico težav organizatorjem tako Pokala
Vitranc kot finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih
v Planici. Samo izkušenim in požrtvovalnim prostovoljcem in delavcem na obeh prireditvah se lahko zahvalimo
za vrhunsko izpeljani prireditvi tako pokala Vitranc kot
tudi finale v poletih v Planici. Resnično smo lahko vsi občani in tudi Slovenci ponosni na vas. Verjemite mi, dragi
bralci Zgornjesavca, da ni veliko športnih centrov, ki se
lahko pohvalijo s tako profesionalno izvedbo tekmovanj
najvišjega ranga, pa jih vsako leto ob svojih poteh širom
sveta vidim kar nekaj.
V najbolj muhastem in z vremenom raznolikem mesecu
aprilu pa prihaja v občino tudi čas urejanja okolice in seveda delovnih akcij pobiranja smeti in olepševanja krajev.
Vabimo vas, da se katere od njih tudi udeležite in pokažete
svoj odnos do čistega bivalnega okolja in urejenosti rodnih
krajev. Naj ob koncu današnjega uvodnika omenim, da
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Podčastniki
Nata na obisku
KARMEN SLUGA
Slovenska vojska je marca organizirala
12. Mednarodni zimski tabor podčastnikov Nata in Partnerstva za mir v regiji.
Tabor je potekal na Pokljuki, udeležilo
se ga je 23 podčastnikov iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Severne
Makedonije, Slovaške, Srbije, Francije,
Nemčije, Združenih držav Amerike in
Slovenije, prišli pa so tudi podčastniki
Vrhovnega poveljstva zavezniških sil v
Evropi (Shape), Natovih združenih operativnih poveljstev Brunssum in Neapelj ter Natovega združenega poveljstva
kopenskih sil Izmir.
"Udeleženci na taboru utrjujejo sodelovanje, višajo raven znanja in vojaških
veščin, izmenjujejo izkušnje ter spodbujajo nadaljnji razvoj podčastniških
zborov udeleženih vojsk. Med dejavnostmi tabora so se tudi letos preple-

Višji štabni vodnik Jurij Erzar iz vojašnice na Bohinjski Beli, sicer doma z Dovjega,
je udeležence pripeljal tudi v domače loge.
tali voditeljstvo, zimsko vojaško gorništvo in bojevanje v gorah," je pojasnil
višji štabni vodnik Jurij Erzar iz vojašnice na Bohinjski Beli, sicer doma z
Dovjega, ki je udeležence pripeljal tudi
v domače loge. Obiskali so namreč
Mojstrano s Slovenskim planinskim
muzejem, Planico, kjer so se povzpeli
na skakalnico, nato pa so se s smučmi
odpravili še do Tamarja. Navdušenja
nad lepotami naših krajev gostje niso
skrivali, skozi zgodovino in zanimivo-

Šolarji o šolskem
sistemu
KARMEN SLUGA

Letošnjega medobčinskega otroškega parlamenta, ki ga je gostila
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, so se udeležili učenci sedmih
osnovnih šol iz kranjskogorske, jeseniške in žirovniške občine.

sti pa sta jih popeljala Matjaž Podlipnik
iz muzeja v Mojstrani in Jure Žerjav iz
Nordijskega centra Planica. Najbolj
zgovorna udeleženka tabora je bila tridesetletna Rachelle Walters iz Združenih držav Amerike, ki je v Sloveniji prvič stala na smučeh, vojaški poklic pa
ima v krvi, saj je bil vojak že njen ded. V
imenu vseh udeležencev tabora je vtise
o Sloveniji strnila z besedami: "Čudovita dežela. Čudoviti ljudje. Upam, da se
še vrnem med vas."

Medobčinski otroški parlament je letos gostila Osnovna
šola Josipa Vandota Kranjska Gora. Udeležili so se ga učenci sedmih osnovnih šol iz kranjskogorske, jeseniške ter žirovniške občine. Razpravljali o šolskem sistemu. "Otroci so
dobro sodelovali. Imajo zelo dobre, tudi koristne, ideje," je
povedala mentorica Ana Andolšek. Mladi so poudarili odnose med vrstniki, medvrstniško nasilje, način podajanja
učne snovi, učni program, količino domačih nalog, težave,
s katerimi se srečujejo … Med gosti so bili poleg ravnateljev, mentorjev in drugih tudi župan Janez Hrovat, jeseniški župan Blaž Račič in žirovniški župan Leopold Pogačar,
ki so pri vsem slišanem našli skupno rešitev – pogovor.
Prav s pogovorom se v večini primerov da spor oziroma težavo rešiti, zato so mlade spodbudili, naj iskreno govorijo o
vsem, kar jih teži in vprašajo vse, kar jih zanima.
"Vesel sem, da mladi znajo opazovati svet okoli sebe. Da
opazujejo nas, kako delamo. Da vidijo dobre in slabe stvari.
Da se o tem pogovarjajo in nas na kaj tudi opozorijo. Mladi
so vse bolj ambiciozni in prav je tako. Pokazali so zrelost
in pripravljenost na nadaljnje življenje. Kar nekaj zadev
smo razčistili. To so učenci, ki bodo prišli na naša delovna
mesta, ki bodo vodili našo občino, šolo, podjetja," je še poudaril župan Janez Hrovat.
Učenci iz kranjskogorske šole, ki so bili organizatorji srečanja, se bodo letos udeležili tudi nacionalnega otroškega
parlamenta v državnem parlamentu v Ljubljani.
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Začenja se gradnja ceste na Belci
Še ta mesec bodo nad vasjo Belca pri Mojstrani začeli graditi obvozno cesto,
ki bo omogočila postopno, a dokončno odstranitev skalne gmote, ki še vedno
grozi, da bo zgrmela v dolino.
MARJANA AHAČIČ
Pristojni so pred kratkim na zboru krajanov v Mojstrani
domačinom predstavili načrt dokončne sanacije plazu na
Belci. Še ta mesec bo Gozdno gospodarstvo Bled začelo graditi obvozno cesto do vrha podora, podjetje Minerva pa bo
nato s postopnim miniranjem dokončno odstranilo grozečo skalno gmoto nad vasjo.
Geolog dr. Tomaž Beguš že od leta 2014, ko se je prvič v zadnjem obdobju porušil del skalnega bloka in zasul gozdno
cesto, spremlja območje podora. Pojasnil je, da so večjo
dinamiko gibanja skalnega bloka z meritvami zaznali, še
preden se je februarja lani proti potoku Belca zvalilo novih
dvajset tisoč kubičnih metrov materiala. Ker so po dogodku ocenili, da bi bila nadaljnja sanacija zaradi možnosti
ponovnega plazenja prenevarna, so strokovnjaki kot najbolj optimalno možnost predstavili prestavitev gozdne ceste nad podor, od koder bodo nato izvajali postopno miniranje skalne gmote. Zgornji del bloka, ki je ogrožal hiše, so
razstrelili in odstranili že decembra. Sanacija se bo zdaj
nadaljevala s postopno odstranitvijo in ureditvijo etaž na
pobočju nad vasjo, na hudourniku pa bodo zgradili zaplav-

Na nedavnem zboru krajanov v Slovenskem planinskem muzeju
so pristojni domačinom predstavili načrt dokončne sanacije plazu
na Belci.
no pregrado s čim večjo kapaciteto in možnostjo praznjenja. Vsem lastnikom zemljišč, preko katerih poteka trasa
obvozne gozdne ceste, se na občini zahvaljujejo za njihova
soglasja, ki so poleg ostalih soglasodajalcev in ministrstva
za okolje in prostor omogočila gradnjo te ceste.

Narava med ohranjanjem in izkoriščanjem
Domačini so kot naravne vrednote, ki jih je treba posebno varovati, na najvišja
mesta postavili mokrišče Ledine in lipe v Ratečah, omenili pa so tudi Zelence,
slap Peričnik in planiško moreno Kamnje.
MARJANA AHAČIČ
Občina Kranjska Gora skupaj z občinama Kamnik in Bohinj sodeluje pri
projektu speciAlps, katerega cilji so
prepoznavanje naravnih bogastev ter
njihovo ohranjanje in vrednotenje. Projekt spodbuja regije h krepitvi naravne
pestrosti alpskega prostora na medobčinski ravni in omogočanju doživljanja
narave kot vsakodnevno izkušnjo.
»Velik del območja predstavlja neokrnjena narava, ki privablja številne turiste. Vse bolj se namreč razvijajo pohodništvo, kolesarjenje in prostočasni

turizem. Regija se hitro razvija v vse
bolj priljubljeno in pogosto obiskano
turistično destinacijo. Težave, ki vznikajo v soju takšnega razvoja, se porajajo
predvsem na področju prometa, pritisk
na prostor je vedno večji in posledično
izginjajo površine, bogate z raznovrstnim cvetjem, zelišči ali drugim zanimivim rastjem. Kmetijstvo, kjer se je še
ohranilo, postaja vse bolj intenzivno in
tako se spreminjajo nekdanji cvetlični
travniki, pašniki pa se zaraščajo,« pojasnjuje Vida Černe iz kranjskogorske
občinske uprave, ki meni, da bi z vidika prizadevanj za ohranjanje narave o

tem morali spodbujati več razprave o
tej temi predvsem med domačini.
V ta namen so v Kranjski Gori že pripravili dve delavnici; na prvi so izoblikovali
seznam najpomembnejših območij naravnih vrednot na območju občine in v
okviru tega kot prvo poudarili mokrišče
Ledine v Ratečah, pri čemer so opozorili
na ogroženost območja in nujnost ukrepanja. Kot je povedala Tina Brlogar s turističnega društva, se domačini zavedajo
pomena ohranjanja Ledin; kot enega od
ukrepov načrtujejo postavitev informacijskih tabel, s katerimi bodo obiskovalce seznanili z bogastvom mokrišča.
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Ponosni na svoje junake zime
Domačini in nedeljski obiskovalci središča Kranjske Gore so se lahko minulo
nedeljo družili z mladimi vrhunskimi športniki, ki z uspešnimi nastopi na
tekmovanjih ponosno zastopajo Slovenijo in Kranjsko Goro. V tako imenovani
Team Kranjska Gora so kot prvi vstopili alpska smučarka Meta Hrovat, smučarski
skakalec Bor Pavlovčič ter smučarska tekača Benjamin in Vili Črv.
VILMA STANOVNIK
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Srečanje z junaki minule zime so
pripravili v Turizmu Kranjska Gora,
da so prizorišče postavili na trg pred
cerkvijo pa ni naključje, saj je prijetna
sončna nedelja v središče Kranjske
Gore zvabila domačine in obiskovalce
od blizu in daleč. Številnim, ki so prišli na prijetno urejeno prizorišče, ni
bilo žal, saj jih je že v uvodu prireditve nasmejal igralec in komik Matjaž
Javšnik.
Še glasnejši aplavz se je razlegel, ko so
na oder prišli domači vrhunski športniki. Alpska smučarka Meta Hrovat
iz Podkorena, smučarski skakalec Bor
Pavlovčič iz Mojstrane ter smučarska
tekača brata Benjamin in Vili Črv iz
Rut namreč sestavljajo tako imenovani Taem Kranjska Gora.

"Hvala našim športnikom, trenerjem
in mladim športnikom, hvala pa tudi
vam, navijačem, da ste danes prišli
na naše druženje. Pripravili smo ga
v sproščenem vzdušju, saj si želimo
naše tekmovalce pobliže spoznati tudi
osebno in ne zgolj prek televizijskih
ekranov. Verjamemo v naše športnike, zanje navijamo in mnogokrat
nam polepšajo dan. Športniki so tudi
najboljši ambasadorji kraja, saj naše
navade in lepote ponesejo v širni svet,
v medije. Tega jim ne moremo poplačati, zato pa jim lahko nudimo moralno podporo – ne le takrat, ko zmagujejo, ampak tudi takrat, ko jim ne gre
po željah. Tudi zato smo ustanovili
nekakšen klub, ki smo ga poimenovali Team Kranjska Gora. Gre za tekmovalce na najvišjem nivoju, ki širijo
dober glas o Kranjski Gori in na katere
smo zares ponosni," je ob čestitkah vr-

hunskim športnikom poudaril direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber.
Navijači so nato izvedeli marsikaj
predvsem o rezultatih športnikov, povezanih v novo skupino Team Kranjska Gora, pa tudi o mlajših športnikih, ki že osvajajo odličja na domačih
in tudi mednarodnih tekmovanjih. To
so Žiga Zupan Oreškovič, Enej Mertelj,
Anže Adamek, Anže Podlipnik, Matic
in David Rakovič, Jerry Dubrovics, Tea
Sokolov Miklič, Bor Petrovič, Neža Žerjav in drugi, ki jih kmalu pričakujejo v
Teamu Kranjska Gora.
Na odlične športnike, seveda tudi na
hčerko Meto, je še kako ponosen tudi
kranjskogorski župan Janez Hrovat,
ki je ambasadorjem Kranjske Gore na
odru zastavil nekaj vprašanj, ki so bila
seveda povezana s športom. Župan je
hkrati povedal, da je denarno nagrado
iz svojega žepa obljubil vsem smučarjem skakalcem oziroma letalcem, občanom Kranjske Gore, ki preletijo dvesto metrov. Ker je bilo izplačil že lani
precej, se je župan nato odločil, da –
v skrbi zaradi bankrota – nagradi le
najboljšega za občinski rekord. Letos
ga je na planiški velikanki z 234,5 metra dosegel Bor Pavlovčič in iz županovega žepa dobil natančno 234,50 evra.
Športniki so se na odru preizkusili v
kvizu, se pobudnikom zahvalili za vabilo v Team Kranjska Gora in obljubili,
da bodo še naprej s ponosom nosili v
svet ime Kranjske Gore. Za konec so
spregovorili tudi o minuli sezoni in
načrtih.

SMUČARSKI SKAKALEC
BOR PAVLOVČIČ
Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je številnim zbranim na prizorišču pred
cerkvijo razložil, zakaj so ponosni na svoje športnike in kakšno je poslanstvo novega
Teama Kranjska Gora.

"Letošnjo sezono si bom najbolj zapomnil po zadnjih tekmah v Planici, ko
sem dosegel svoj rekord 234,5 metra
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Smučarski skakalec Bor Pavlovčič

Alpska smučarka Meta Hrovat

in osvojil točke svetovnega pokala.
Tako je bil zaključek sezone res odličen. Poleg tega si bom minulo zimo
zapomnil tudi po več priložnostih, ki
sem jih dobil v svetovnem pokalu.
Naša reprezentanca je res super ekipa in s sotekmovalci sem rad hodil
po svetu. Škoda le, da nisem izkoristil
še kakšne priložnosti več," je povedal
dvajsetletni Bor Pavlovčič, ki je bil pozimi tudi zmagovalec tekme celinskega pokala doma v Planici. "Kot kaže,
mi Planica vedno da dodatno moč," je
še povedal skakalec, ki ga čaka še dva
tedna počitnic, nato pa se bodo začele
priprave na novo sezono. "Kmalu se
bodo začeli naporni kondicijski treningi, konec maja pa bomo spet na
skakalnicah. Takrat nam bo Planica
znova prišla še kako prav. Sicer ciljev
za novo sezono še ne delam, povem
lahko le, da bom naredil vse, kar bo
v moji moči. Kam me bo to pripeljalo, pa bomo videli," je še dodal Bor Pavlovčič, član ND Rateče - Planica.

Hrovat, ki je prejšnji mesec že imela
operacijo gležnja. "Vesela sem, da sem
imela operacijo ob koncu sezone in
sedaj ne čutim pritiska, da bi morala
čim hitreje okrevati. Čez nekaj dni mi
poberejo šive, nato sledi rehabilitacija
in potem še morje. Sledili bodo kondicijski treningi, takoj ko bo noga pripravljena, pa bom šla na sneg, saj bo
treba testirati smuči," je še povedala
Hrovatova, ki že dala načrte za novo
sezono. "V glavi imam že nekaj načrtov in ciljev, ki pa jih nikoli ne delim
z drugimi, razen s trenerjem. Sicer bi
na ramah čutila pretežek nahrbtnik,
ki bi me vlekel nazaj. Zato bo tako tudi
letos," je še povedala Meta Hrovat, članica ASK Kranjska Gora.

SMUČARSKA TEKAČA BENJAMIN
IN VILI ČRV
Na letošnjem svetovnem prvenstvu v
Seefeldu je za slovensko reprezentanco po 24 letih nastopil domačin iz Rut

ALPSKA SMUČARKA META HROVAT
"Na žalost mi bo od letošnje sezone
najbolj ostalo v spominu to, da me
je ves čas v čevlju bolela noga. Če pa
to pustim ob strani, pa je bilo kar nekaj lepih rezultatov in lepih dni na
smučiščih. Seveda mi bo v spominu
ostal tudi naslov svetovne mladinske
prvakinje v slalomu, saj sem to sezono zadnjič nastopala kot mladinka.
Sem se pa od mladinske konkurence poslovila brez naslova prvakinje,
saj sem na tekmi tako lani kot letos
odstopila," je povedala 21-letna Meta

Smučarski tekač Vili Črv

Benjamin Črv. Nazadnje sta iz Doline
v smučarskih tekih nastopala Joško
Kavalar in Robert Kerštajn v Thunder Bayu daljnega leta 1995. To je bil
hkrati prvi nastop na tako velikem
tekmovanju za Benjamina. "Zagotovo
si bom sezono najbolj zapomnil ravno
po nastopu v Seefeldu. Joško Kvalar je
bil moj prvi trener v klubu in že takrat sem si rekel, da bom tudi jaz nastopil na svetovnem prvenstvu. Tako
sem letos del svojih sanj dosanjal in
si želim, da bi svoje delo in rezultate
stopnjeval še naprej. Pred seboj imam
nastop na domačem svetovnem prvenstvu leta 2023 in to je zagotovo
velik cilj. Leto prej so olimpijske igre
in motivacije zagotovo ne manjka," je
povedal starejši od bratov Črv, 23-letni
Benjamin.

Smučarski tekač Benjamin Črv
Uspešno mu v tekaških smučinah
sledi mlajši brat, dvajsetletni Vili. "V
minuli sezoni si bom zagotovo zapomnil dobre nastope v celinskem pokalu, ko sem se večkrat uvrščal med
najboljših deset tekmovalcev. To je bil
tudi moj glavni cilj sezone. Poleg tega
sem osvojil tretje mesto v državnem
prvenstvu v šprintu, kar je tudi lep rezultat," je povedal Vili Črv, ki se veseli
nastopov med najmočnejšo svetovno
konkurenco. "Vsako sezono bom skušal narediti korak naprej in želim si,
da bom čez štiri leta na svetovnem
prvenstvu v Planici lahko pokazal čim
več. Že v novi sezoni pa si želim nastopiti tudi v svetovnem pokalu," je
povedal Vili. Oba odlična mlada tekača sta člana ND Rateče - Planica.
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S prostovoljnimi prevozi bodo
pomagali starejšim
Z letošnjim letom se tudi Občina Kranjska Gora vključuje v projekt Prostofer,
ki je projekt zavoda Zlata mreža. Namenjen je starejšim, ki nimajo lastnega
prevoza, zato jih po opravkih z vozilom občine brezplačno popeljejo prostovoljci.
Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj
mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni
se velikokrat ne morejo odpraviti po
opravkih, kadar si želijo, temveč se
prilagajajo možnostim oziroma času,
ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji. Nekateri uporabljajo
taksi, vendar pa to pomeni dodatne
stroške, kar je za številne prevelik finančni zalogaj, zato tovrstnih prevozov ne uporabljajo.

KOMU JE NAMENJEN PROSTOFER
Prostofer je namenjen vsem tistim
starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo
sorodnikov in imajo nižje mesečne
dohodke in imajo tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost
do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih
centrov ipd.

KAKO DELUJE PROSTOFER
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10
10. V komunikacijskem centru nato
zabeležijo njegove podatke in lokacijo
prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o
prevozu in to sporoči uporabniku, za
katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani občine, prav tako
je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.

Prostofer je skovanka iz besed
»prostovoljni« in »šofer«.
Je trajnostni vseslovenski
prostovoljski projekt za
mobilnost starejših, ki
povezuje starejše osebe,
ki potrebujejo prevoz in ne
zmorejo uporabljati javnih
in plačljivih prevozov, s
starejšimi aktivnimi vozniki,
ki pa po drugi strani radi
priskočijo na pomoč.
veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz
avta: pri zdravniku jih pospremijo
do čakalnice in počakajo nanje med
pregledom, pomagajo nesti vrečke iz
trgovine in jim priskočijo na pomoč
pri vzpenjanju po stopnicah ... To so
ljudje z velikim srcem, ki jemljejo
svojo humanost za samoumevno in
častno dejanje.

KAKO POSTATI PROSTOFER
Vse voznike in voznice, ki želite postati prostoferji v občini Kranjska Gora,
prosimo, da pokličete Vlasto Skumavc
Rabič na telefon 04/58 09 809 ali pišete na e-naslov: vlasta.skumavc@
kranjska-gora.si. Veseli bomo vašega
odziva.

KDO JE LAHKO PROSTOFER

ZAKAJ JE PROSTOFER
DRUŽBENOKORISTEN PROJEKT

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki
ima veljavno vozniško dovoljenje in
je v svojem prostem času pripravljen
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici

S t. i. prostoferstvom se povečuje udeležba starejših v cestnem prometu in
izboljšuje njihova mobilnost. Poleg
tega se izboljšuje varnost v cestnem
prometu in povečuje socialna vklju-

čenost starejših na splošno, obenem
pa povečuje cenovna dostopnost prevozov. V zadnjem času postaja projekt
prostoferstva tudi ekološki oziroma
prijazen do okolja, saj stremimo k
temu, da prostoferji uporabljajo električna vozila.

ZAKAJ BI K PROJEKTU PROSTOFER
MORALA PRISTOPITI VSAKA OBČINA
Glede na to, da se dviguje starostna
meja in povečuje število starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. Prostofer je eden od
projektov, ki na celovit način rešuje
problematiko mobilnosti starejših
občanov, zato k projektu v zadnjem
času intenzivno pristopajo številne
slovenske občine, ki želijo svojim starejšim občanom ponuditi možnost
brezplačnih prevozov, ko jih nujno
potrebujejo.
Nekatere občine uporabljajo električna vozila – zanje so si občine zagotovile tudi polnilnice, ki so obenem tudi
parkirno mesto za to vozilo. Dodana
vrednost najema ali nakupa vozila za
prostoferstvo pa je lahko tudi uporaba
tega vozila za kake druge občinske namene, ko je vozilo prosto.
Prevozi se bodo začeli izvajati v začetku maja.

Razstava ročnih del
V četrtek, 11. aprila, bo v prostorih Gasilskega doma Podkoren odprtje razstave ročnih del, ki so jo pripravile članice
krožka ročnih del KUD Podkoren. Odprtje
s kratkim kulturnim programom se bo začelo ob 18. uri, razstava pa bo na ogled
v petek, soboto in nedeljo od 10. do 18.
ure.

Vaš novi naslov
za dostavo pošiljk,
odprt 24/7
Hitenje po trgovinah že zdavnaj ni več v modi, saj so postali
spletni nakupi v današnjem tempu življenja prava stalnica.
Na spletu poiščemo želeni izdelek in ga le z nekaj kliki
naročimo. Nato pa samo še počakamo na težko
pričakovano pošiljko. Od priročnosti,
možnosti primerjave cen,
S storitvijo PS Paketomat
raznih popustov in
je dostava paketov hitra,
ugodnosti pa je zelo
diskretna in priročna.
pomemben del spletnega
Lokacije paketomatov
nakupovanja tudi dostava.
preverite na
Vsi si želimo hitre,
www.posta.si/paketomat
predvsem pa zanesljive
ali pokličite 080 14 00.
dostave.

Sedaj vam ni več treba skrbeti in gledati na uro, da boste
ujeli dostavljavca težko pričakovanega paketa. Preprosto
lahko naročite prevzem pošiljke v izbran paketomat Pošte
Slovenije. Prednost paketomata je, da niste obvezani, da
paket prevzamete do določene ure, saj je storitev na voljo 24
ur na dan in vse dni v tednu. Svojemu paketu lahko sledite
na vsakem koraku s pomočjo SMS-ov in e-obvestil, ki jih boste prejeli. Potrebujete le svoj telefon, kamor so poslani vsi
podatki za prevzem paketa. Vaš paket vas bo na izbranem paketomatu čakal 72 ur. Če ne boste v tem času uspeli prevzeti
paketa, pa vas bo ta čakal na najbližji pošti še pet dni, ampak
to zagotovo ne bo potrebno, kajne?

Poleg paketomatov na Pošti Slovenije nudijo še druge številne alternativne oblike dostave, s
katerimi lahko pošiljanje in prejemanje pošiljk popolnoma prilagodite svojim željam in potrebam.
Svoje pošiljke lahko oddajate ali prevzemate na več kot 500 poštnih poslovalnicah in na 114
bencinskih servisih Petrola. Pošiljko vam lahko dostavijo domov, v službo, k prijatelju, sosedu ali
na izbrano pošto. Poleg kraja si lahko sami izberete tudi čas dostave, pred 10. uro, po 16. uri (za
določene pošte), v Ljubljani pa tudi med 18. in 20. uro. S pošte vas pred dostavo pokličejo ali vam
pošljejo SMS. Izkoristite lahko tudi storitev »Moja dostava – moja izbira«, kjer lahko spremenite
naslov dostave svoje pošiljke, tudi ko je le-ta že na poti k vam. Podprli so tudi brezgotovinsko
plačevanje, saj so s POS-terminali opremili več kot 500 pismonoš, ki dostavljajo paketne pošiljke,
ter vam tako omogočili še enostavnejše nakupe, saj lahko pakete z odkupnino plačate s karticami
Mastercard, Maestro, Visa, Karanta in Diners Club (Diners Club tudi na obroke).

Za Pošto Slovenije sta
hitrost in udobnost
dostave ključnega
pomena, naj bosta od
zdaj tudi za vas. Preverite
vse alternativne oblike
dostave pošiljk na
www.posta.si ali
pokličite na 080 14 00.
www.posta.si
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Letos okrogla obletnica
Planinsko društvo Gozd Martuljk letos praznuje
sedemdesetletnico delovanja. Na nedavnem občnem
zboru so izvolili novo vodstvo: funkcijo predsednice je
v novem mandatnem obdobju prevzela Oti Mertelj.
MARJANA AHAČIČ
Člani Planinskega društva Gozd Martuljk so se sredi februarja sestali na
rednem letnem občnem zboru. Kot
je v svojem poročilu poudaril predsednik Klemen Robič, je društvo zastavljene cilje v večji meri uresničilo. "Pri
izpeljavi izletov je večkrat ponagajalo
vreme, a smo kljub temu pod streho
spravili sedem izletov. Organiziran je
bil spominski pohod do obeležja pod
Slemenovo Špico, saj je lani minilo
petdeset let, ko je snežni plaz izpod
ostenja Mojstrovke pod seboj pokopal turne smučarje. Pri kapeli Marije
Snežne v planini Jasenje je dr. Janez
Gril kot vsako leto bral mašo za ponesrečene planince. Izpeljana je bila
delovna akcija na bivaku pod Špikom.
Zaradi težkih zimskih razmer so bile

potrgane in razrahljane jeklenice, s
katerimi je bivak pritrjen, in jih je bilo
treba popraviti."
S sredstvi, ki jih je društvu namenila občina, so uredili ograjo okoli večnamenskega igrišča v Gozdu - Martuljku. Kupili so tudi pripomočke za
pripravo ledu, vendar premierne hokejske tekme zaradi lepega vremena
žal ni bilo mogoče izpeljati, saj se je
led prehitro topil. Velik uspeh za društvo je bil tudi, da sta bila v preteklem
letu izšolana dva markacista Igor Tožbar in Gregor Mertelj, ki sta za društvo
zelo potrebna in koristna pridobitev,
je dogajanje na občnem zboru povzela
Tatjana Perovšek. "Sledilo je poročilo
mladinskega odseka, ki je tudi letos
izpeljalo plezanje v času počitnic na
umetni plezalni steni z zaključnim
tekmovanjem mladih plezalcev. So-

delovali so tudi pri organizaciji in
izvedbi delavnic Igrajmo se v Rutah,
predvideni izleti pa so zaradi slabega
vremena odpadli."
V preteklem letu pa je bil zelo aktiven
Odsek za varstvo gorske narave. Maja
je bila organizirana javna predstavitev
novih vsebin na gozdni učni poti, izpeljani so bili tudi vodeni ogledi gozdne
učne poti. Nekaterim članom organov
društva se je iztekel mandat, zato so
člani izvolili novo vodstvo. Funkcijo
predsednice je v novem mandatnem
obdobju prevzela Oti Mertelj, načelnica Odseka za varstvo gorske narave je
Liljana Smiljić, načelnik Mladinskega
odseka pa Andraž Markelj, je še sporočila Tatjana Perovšek. Kot je povedala,
se je Oti Mertelj dosedanjemu predsedniku Klemenu Robiču in članom
odborov zahvalila za opravljeno delo
in izrazila željo, da bodo v društvu delovali tudi naprej, saj društvo v tem
letu čaka veliko tekočih nalog kot tudi
organizacija dejavnosti ob praznovanju obletnice. Na začetku srečanja
je starosta alpinizma Rado Kočevar
predstavil nekaj utrinkov s svojih zadnjih pohodnih poti, ob koncu pa so
društvu namenili spodbudne besede
tudi povabljeni gostje.

Predsednik ostaja Matjaž Podlipnik
KARMEN SLUGA
Člani in članice Turističnega društva
Dovje - Mojstrana so se marca sestali
na volilnem občnem zboru in za predsednika za nadaljnja štiri leta znova
izvolili Matjaža Podlipnika, ki je že
predstavil tudi načrt dela društva za
leto 2019. Kot v preteklih letih tudi letos ne bodo počivali, ampak so polni
idej ter zagnanosti. "Prepričan sem,
da smo daleč najbolj dejavno turistično društvo v naši okolici. V letu
2019 bomo člani TD Dovje - Mojstrana
skrbeli za okolico, opravljali informacijsko dejavnost v TIC-u, Slovenskem
planinskem muzeju, v poletnem času
tudi na Info točki Topolino, in se skupaj s ponudniki turističnih storitev in

Turizmom Kranjska Gora ukvarjali s
promocijo in e-trženjem. Poleg tega
bomo pripravili številne prireditve
in dogodke, sodelovali pri dogodkih
Slovenskega planinskega muzeja in
pomagali drugim društvom v kraju,"
poudarja Podlipnik. Čistilno akcijo bodo izpeljali maja. Ne bo šlo niti
brez tradicionalnega kresovanja, 33.
Večera na vasi in podoknice Nedeljskega dnevnika, Aljaževih dni konec
avgusta, konec leta pa bodo poskrbeli
za veseli december pod Triglavom in
silvestrovanje na Trgu olimpijcev.
"Poleg naštetega se s Turizmom Kranjska Gora in Občino Kranjska Gora trudimo, da bi vasi pod Triglavom v juliju
in avgustu povezali s Kranjsko Goro s
turističnim avtobusom. Pridobili smo

že ponudbo skupine Arriva in usklajujemo vozne rede. Iščemo rešitve za obnovo levega brega slapu Peričnik, kjer so
mostički podrti in je pot neprehodna.
Še naprej bomo spodbujali trajnostni
turizem, podpirali umirjanje prometa v
dolini Vrata, se zavzemali za urejena in
plačljiva parkirišča, za razvoj turizma,
ki je prijazen in upošteva tudi lokalno prebivalstvo," še našteva stari novi
predsednik društva Matjaž Podlipnik.
Z učenkami in učenci Osnovne šole
Mojstrana, ki obiskujejo turistični
krožek, pripravljajo skupen projekt
Moja stran Mojstrane. Gre za šolsko
učno pot, ki jo bodo vodili osnovnošolci. V sodelovanju z avtorji pa bodo pripravili tudi ponatis knjige Triglavske
pripovedke.
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Visoko priznanje za domačijo Pr' Gavedarjo
Martina Gregori je stari domači hiši, objektu kulturne dediščine, s prenovo
namenila novo vsebino, a pri tem ostala zvesta tradiciji in tudi družinski
dediščini. Za obnovo notranjosti domačije Pr' Gavedarjo je prejela priznanje Šole
prenove v sklopu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakultete za
arhitekturo v Ljubljani.
MARJANA AHAČIČ
V okviru Šole prenove so januarja letos prvič podelili priznanja lastnikom
objektov kulturne dediščine za uspešno in kakovostno izvedeno prenovo.
V ožji izbor se je uvrstilo 17 kakovostno
obnovljenih objektov kulturne dediščine, med njimi trije z Gorenjskega.
Domačija Pr' Gavedarjo, ki jo v Podkorenu vodi Martina Gregori, je na koncu prejela eno od treh podeljenih priznanj, in sicer za prenovo notranjosti
in opreme.
Hiša v središču Podkorena je v lasti
družine Gregori že več kot stoletje;
skozi desetletja je bila dom številnim
članom družine, počasi pa se je praznila, a je ostala v enem kosu – in danes daje občasen dom domačim, Martini, njenemu bratu in očetu. Brat se
ukvarja z medicinskimi gobami, oče
čebelari; kmetija ima tako status turistične kmetije. Nekaj let je Martina
v njej imela urejen hostel, a je ugotovila, da želi nekaj več, da gostom hišo
predstavi na drugačen način, z vsem
njenim bogastvom kulturne dediščine, a na sodoben način: da postane
primer dobre prakse trajnostnega turizma.
Notranjost hiše je sedanjo podobo dobila leta 2013, natančno na stoto obletnico, ko so obnovili pritličje in prvo
nadstropje, za kar so pridobili tudi
evropska sredstva. Martina je ob prenovi predvsem hotela ohraniti staro
pohištvo – ohranjena je celotna babičina dota, veliko kosov pohištva pa
je celo prababičinega – ter čudovite
slikarije po stenah v sobah. "Škoda se
mi je zdelo, da ljudje tega ne bi videli
in cenili. Želela sem jim po eni strani predstaviti to bogastvo dediščine,

Martina Gregori z očetom, priznanim biologom in čebelarjem Janezom Gregorijem,
in hčerko Vojko / Foto: Arhiv družine Gregori
po drugi strani pa narediti tudi posel,
seveda."
Uredili so sodoben prezračevalni sistem, stavbo ogrevajo na lesno biomaso, uporabljajo varčne pipe in kotličke.
Posteljnina je iz ekološkega bombaža
in iz pravične trgovine, celoten tekstil
v hiši pa je oblikovala Almira Sadar.
Za izhodišče je vzela gorenjski nagelj
in rdečo in modro barvo. Tudi brisače so iz ekološkega bombaža, gostom
pri zajtrku postrežejo kavo iz pravične trgovine in lokalno hrano, denimo domač med, marmelado, gobe,
sir, jogurte … Uporabljajo tudi ekološka čistila in organsko kozmetiko. "Z
vsem, kar ponujamo, se trudimo, da
so gostje čim bolj zdravi," pravi Martina Gregori. Domačija je pred tremi
leti kot prva kulturna dediščina v Sloveniji za svoje turistične namestitve,
urejene z okoljsko odgovornostjo in
trajnostno naravnanostjo, prejela cer-

tifikat trajnostnega turizma Travelife
in Green key.
Pred kratkim so obnovo nadaljevali in obnovili še nekaj sob. Z velikim
vložkom družine se bo zdaj z domačijo dalo preživeti, pravi Martina Gregori – obogateli pa prav gotovo ne bodo,
doda z nasmeškom. Ponosna je na
edinstveno zgodbo, ki so jo na temeljih družinske tradicije začeli v Podkorenu. Pravi, da jo domačini lepo sprejemajo in podpirajo, želi si le, da bi
morda večkrat prišli, potrkali na vrata in pogledali, kako je videti prenovljena notranjost hiše v središču vasi.
Turisti jo že dobro poznajo: gostje prihajajo od vsepovsod, pravi Martina
Gregori; polovica je Slovencev, sicer
pa Italijani, Hrvati, Avstrijci, Nemci in
tudi veliko Srbov. V povprečju ostanejo nekaj manj kot tri dni. Čez leto je
to običajno ob koncu tedna, poleti pa
imajo Pr' Gavedarjo ves čas polno.
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Prazen koš – polna denarnica
Le kako je mogoče imeti prazen koš, polno denarnico in vseeno imeti vse?
Več o tem smo izvedeli na predavanju o načinu življenja brez odpadkov.

NEŽA ROZMAN
Eko Rutaršce iz Gozda - Martuljka so v
sodelovanju z Občino Kranjska Gora in
organizacijo Ekologi brez meja pripra-

V petek, 26. aprila, Eko
Rutaršce vabijo na stojnico
pred trgovino v Jezercih, kjer
bodo od 7. do 19. ure delile
nosilne vrečke in vrečke za
sadje in zelenjavo.

vile predavanje, na katerem se je govorilo o praktičnem varovanju okolja
oziroma o tem, kaj lahko posamezniki
za okolje storimo že doma, v gospodinjstvu.
Osnovna tema predavanja, ki ga je vodila Katja Sreš iz organizacije Ekologi
brez meja, je bil »zero waste« način
življenja oziroma način življenja brez
odpadkov. Njegovo bistvo je, da pri
bivanju uporabljamo izdelke z nič ali
čim manj embalaže, to ločujemo, recikliramo in ponovno uporabimo, kjer
se da. Enako počnemo tudi z izdelki –

jih podarimo naprej, če jih ne želimo
več uporabljati, jih popravimo, ko ne
delujejo več dobro, ipd.
Eko Rutaršce, združene v projektu Za
čisto naravo, so navdih za organizacijo predavanja dobile kot udeleženke
predavanj o zdravju na Ljudski univerzi na Jesenicah, kjer so si zadale
dva cilja: da o varovanju okolja in skrbi zanj izobražujejo sebe in svoje sovaščane, obenem pa uredijo pot ob Savi,
ki teče skozi Gozd - Martuljek. Želijo
si, da bi zmanjšali uporabo plastičnih
vrečk.
Poleg nasvetov, kako zmanjšati količino smeti v gospodinjstvu, kako se lotiti čiščenja omare, zmanjšati količino
zavržene hrane, so udeleženci predavanja domov odnesli tudi nakupovalne vrečke iz blaga in vrečke za nakup sadja. Izdelale so jih udeleženke
šiviljskega tečaja pod vodstvom Nade
Grah, na njih pa je potiskano simpatično sporočilo: Brez plastike se da, s
cekarjem iz blaga.
"Z zmanjševanjem odpadkov smo
prijazni do okolja in ohranjamo naš
planet prihodnjim rodovom. Naša
dolina je še vedno zelena, visoke gore
se ponosno dvigajo pod modro nebo,
obkrožajo nas mogočni gozdovi. Naj
tako tudi ostane!" poudarjajo.

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI
Literarna priloga glasila Zgornjesav'c
PODOBE PODOB

BESEDE VEČNOSTI
Sin narave je skrivnostna zvezda.
Skrivnostna zvezda je utrnjen košček sonca.
Utrnjen košček sonca poganja žarečo raketo na poti od tal
do vrha.
V utrnjenem koščku sonca je misleči ogenj.
Sin narave je sila narave.
Sila narave je utrnjena v koščku sonca.
V utrnjenem koščku sonca je pozabljeno seme vesolja.
V pozabljenem semenu vesolja je misleči ogenj.
Sin narave je suženj bogov.
Suženj bogov je govoreči dvonožec.
Govoreči dvonožec je kozmični poštar.
V kozmičnem poštarju je misleči ogenj.
Sin narave je misleči ogenj, živi računalnik.
Živi računalnik je skrivnostna zvezda.
Skrivnostna zvezda je žareča raketa na poti od tal do vrha.
V žareči raketi je misleči ogenj.
Sin narave je govoreči dvonožec.
Govoreči dvonožec je kozmični poštar.
Kozmični poštar je suženj bogov.
V sužnju bogov je misleči ogenj.
Sin narave je kozmični poštar.
Kozmični poštar je skrivnostna zvezda.
Skrivnostna zvezda je živi računalnik.
V živem računalniku je misleči ogenj.
(Literarni krožek OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, 1993)
UREDNIŠKI ODBOR LITERARNE PRILOGE:
URŠKA KOMAR, FRANCE VOGA IN
MATJAŽ GRACER

Lipa ali hrast?
Turjaška Rozamunda,
France Prešeren.
✹

Divji valovi.
Morski pes preži name.
Zlomljena deska.
✹

Prašne police.
Poglej te umetnike.
Prestiž v glavi.
✹

Ozek pomislek.
Raztegnjeni možgani.
Luknjasto srce.
✹

Ptica umre, a
njen let bo nepozaben.
Sentimentalnost.
✹

Zemljani, dovolj!
Kaj pa mislite, da ste?!
Leteči krožnik.
✹

Veš, kje je zaklad?
Iskala sem ga v gorah,
našla v srcu.

Gledam v packo,
spodaj podpis Picassa.
Je to umetnina?

HAIKUJI, ZALA LAVTTIŽAR ŽERJAV

SPOMIN
Nič več te ne boli, nič več ne trpiš,
ker tam, kjer sedaj počivaš, tega ni.
Moj svet brez tebe prazen in votel je postal.
Ko bližine tvoje si zaželim,
grem tja, kjer tvoj novi dom je,
kraj tišine in spokojnega miru.
Tu ob tebi se srce milo razjoče,
ker verjeti noče, da brez tebe samo je
in da te ob meni ni in nikoli več te ne bo.
Vem, da nekje daleč si, a srce kljub vsemu
želi, da ob meni bi bila.
Ker tvoj smeh in glas ter spomin na tebe
vedno v meni, za večno živi.
JOŽE ZUPANČIČ
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END
UMETNOSTI
Ne, ni milosti,
umetnost razgali v nas
tisto za nami.
✹
End umetnosti?
Glava – razbit podstavek
– spomenik niču.
✹
So kratke zgodbe
v tolmunih dolge reke
za neme ribe?
✹
Knjige v opeki,
kako naj podvomimo
v duhove v hiši.
✹
Podstavek – pokrov
Pandorine skrinjice
v božji grobnici.
✹
Besnenje bogov,
tempelj pod ruševino
si grade stroji.
✹
Mrtev tek živih
v pripravah poklicanih
načrtovalcev.
BENJAMIN GRACER

HANKA IN BERLOT
JANI KOKALJ
Sneg že nekaj časa ni na novo zapadel,
noči pa so bile mrzle, da je rezalo v ušesa in nosove. Hanka in Berlot sta že nekaj
let krmila lačne planince, ki so se zatekli
v kočo poleti, pa tudi pozimi vrata nikoli
niso bila zaprta. Zato je koča imela precej
stalnih obiskovalcev in redki so bili večeri,
ko je počivala kitara, drugače obešena nad
mizo ob kuhinjskih vratih. Noči so se ob
veseli druščini v tistih časih znale močno
skrajšati. Berlot je bil živahen možiček, ki
je na prvi pogled kazal precej več let, kot
jih je v resnici imel. Malo zaradi pleše,
malo zaradi obnašanja, še najbolj pa zavoljo rdečega nosu in lic bi bil precej podoben Kosobrinu, če bi imel brado. Rdeč nos
in lica seveda niso bila le posledica ostrega planinskega zraka. Prav nič čudnega
torej ni, če je bila Hanka močna ženska,
z nizkim glasom in možatim nastopom.
Težko bi si namreč predstavljali naše planine s Kosobrinom brez Pehte. Pa Hanka
ni zbujala strahu planincem. Le Berlot
jo je večkrat s strahom pogledoval, ko je
prinesel zaboj piva ali novo steklenico iz
kleti. Nevarno je bilo, da bi Hanka od blizu
ne pogledala v njegove oči ali celo preverila vonj njegove sape. A če je še tako pazil,
vedno Berlot le ni mogel uiti Hankini jezi.
Ponavadi je prekmalu zmanjkalo pijače v
dnevni sobi in je moral spet v klet, kjer ga
je čakala moč in tolažba v obliki steklenice konjaka. Včasih pa je Hanka vstala z
levo nogo in je nenehno preverjala njegovo zdravstveno stanje. Grozeč poglej je bil
dovolj, da se je Berlot še bolj potegnil vase
in da mu je poleg nosu pordela še pleša. Le
kadar je bil napor prehud in so mu odpovedale noge in mu je jezik padel s tečajev,
takrat tudi grozeč pogled ni napravil škode. A tudi pomagal ni. Hanka ga je zgrabila, brez težav vzdignila in brez težav je
pristal na trebuhu med rjuhami v kamri
ob kuhinji. Potem je le še smrčanje dokazovalo, da postelja ni prazna. Ljudje so
imeli Hanko radi, pa tudi Berlota, ki sem
jim je večkrat zasmilil. Rada sta posedala
z gosti, kadar ni bilo veliko dela in Berlot
ni bil preveč utrujen. Če ga je napor preveč zdelal, je Hanka goste zabavala sama.

Za marsikoga je že v naprej vedela, kaj bo
naročil. Vsak je lahko verjel njenim nasvetom glede vremena in razmer na tem
koncu gorske verige. In še nekaj je bilo zelo
pomembno. Koča je imela telefon. Hanka
je večkrat poklicala ob nesrečah v gorah.
Tudi tisto mrzlo popoldne je poklicala.
Dohtarju se je zdelo komaj verjetno, ko
je začela pripovedovati, da se Berlot noče
zbuditi iz spanja. Našla je prazno škatlico uspavalnih tablet ob njegovi postelji. Ni
drugega kazalo, kot zbobnati skupaj nekaj fantov in zaposliti teptalni stroj. Cesta
pozimi še ni bila prevozna, saj je snežna
odeja zaradi hudega mrazu držala. Na nekaj mestih so plazovi preprečevali dostop
vsakemu vozilu, razen teptalnemu stroju. Berlot je res povsem nemočen ležal na
svojem pribežališču. Vonj okoli njega je z
gotovostjo izdajal, da je že dolgo tam. Ker
se je pozabil zbuditi, je pozabil tudi na določene potrebe, ki jih je telo rešilo samo,
na najbolj enostaven način. Dohtar in
policaj Fonza sta ob zadrževanju sape s
težavo odrzala z njegovega hrbta ostanke
prehrane izpred nekaj dni. Speča rit jih
očitno ni mogla obdržati v njegovi notranjosti. Berlot pa tudi ni bil sposoben, da bi
jih odnesel tja, kamor spadajo. Še Žalar in
Meklavd sta zunaj močno vihala nosove,
preden je bil Berlot zavit v čisto rjuho. Šele
ko je bil privezan na teptalnem stroju, je
začel kazati nekaj volje, da bi se prebudil.
Hanki je odleglo, čeprav je imela potem
veliko opraviti, da je iz kamre spravila
smrad. Berlot pa je čez kakšen dan prišel
povsem k sebi. Razlog za svoje početje je
zelo zaupno povedal za to pristojni vohunski službi. Do potankosti je opisal, kaj se je
dogajalo, preden se je odločil, da si z dolgim spanjem skrajša muke. Hanka se je
ravno tisti večer okopala. Vsa čista in dišeča: v prozorni spalni srajci je bila pravi
izziv za Berlotovo – od konjaka razgreto –
domišljijo. Na nesrečo pa je bila njena jeza
močnejša od Berlotovega grulečega zapeljevanja. Kljub temu da jo je na kolenih
prosil in obljubljal, da se za vselej odpove
družabniku v steklenici, če se mu da, je ni
mogel omajati.
In kaj mu je preostalo drugega, kot da razočaranje prespi?
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MOJCI V SPOMIN

Pesmi iz zbirke: SPREMENJENJE

Minevajo dnevi in dolge noči,
tedni in meseci, sonce, luči …
Vrstijo se zima, pomlad in poletje,
le jesen te skrila je v tvoje zavetje.

VOZLI

ZRNJE

kako je renčala
in razsajala pošast
ko je sredi noči zalotila speča
ljubimca
pokončala ju je
a ni ranila ljubezni

Se sploh splača, da sonce
vzide z morja in se začenja
dolg dan?
Cesare Pavese

Odšla si pred letom, tiho vzela v slovo,
vzletela med zvezde, postala nebo.
Duša moja bila je prazna, jokalo je oko,
srce mi je reklo, nazaj te ne bo.
Zdaj tu sta še vedno praznina in mraz,
spomine nate mi hoče izbrisati čas.
Ne dam mu veselja, ker v meni živiš,
spomini so sveži, kot vetra je piš.
Za nežnosti vse ti bom večno hvaležen,
pa tudi če star bom nekoč in betežen.
Spomini ostanejo, slike bledijo,
tvoj smeh in veselje v meni živijo.
Ti, zvezdica svetla, zdaj z angeli poj,
jaz osamljen tu doli bom jokal nocoj.
Le hipec, le prah smo v večnosti tej,
Živimo, umremo – svet pa vrti se naprej!

DROBCI
Preteklost škriplje pod podplati
njeni drobci se odbijajo od tal
zaman jih skušaš ujeti

FLEŠ
obstala je na pragu
zaznala drhtenje
občutke tesnobe
vsakemu je potipala žilo
zaslutila prihodnost
postala kamen

kotali se po telesu
albatrosovo zrnje
plavam v spominih
izgubljam zobe
prste
malo manjka da utonem

BRIZGI
do srca sežejo
brizgi prevare
toneš v pozabo
in si nič.

Pogrešam te,
Tvoj Gorazd
Kranjska Gora, 19. 10. 2018

VZNEMIRJENJE
Kaj je s tem zrakom ki vzmenirja?
Venera nam zastruplja kri
brsti umirajo na soncu
Oblaki ne znajo več jokati?
Jezero sanj
zgubljene misli
Nič več nas ne veseli?
Trta čaka jesen
čuk zateglo skovika
Kaj nas stane smehljaj?
Tema mrači naš um
veter stresa svetilko
Kaj je s tem zrakom ki vznemirja?

ANNA SANTOLIQUIDO
IZ ITALIJANŠČINE PREVEDLA JOLKA MILIČ
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Vojskovodja narave
BENJAMIN GRACER
Ker že dolgo intuitivno čutim, kako
se človeški duh spušča in razblinja v
meglo tik nad pokrajinami živalskosti, mi je doživetje tele resnične zgodbe več kot koristilo. Potrdilo me je v
prepričanju, da so moje sposobnosti
intuitivnega dojemanja resničnosti
izjemno močne.
Prebrisani prijatelj Mark me je nekoč pred svojo z avtomobili obkoljeno hišo, poklical k sebi. Uspelo mi je
namreč priti do trga v mestu. Ker je
bil promet omejen, sem ob vračanju
še lahko vijugal med odloženimi avtomobili.
- Vas lahko malce zmotim, vam vzamem nekaj trenutkov dragocenega časa? je zaklical za mano, čudno
vznemirjen, z ihtavim glasom. - Poznam vas in vem, da ste vedno cenili
pamet in iznajdljivost ...
- Nekaj bi vam rad pokazal.
(Spomnim se, da je bil fant nekoč v
šoli izjemno praktičen učenec, trdno
povezan z naravo in delom v gozdu.)
- Morda vam še kdaj prav pride, je nadaljeval.
- Če bo šlo tako naprej, se lahko zgodi,
da jate ptic napadejo celo ljudi.
Črnih kavk je kar črno, avtomobilov
prav tako. Oboji se ne umaknejo s poti,
s cest, od hiš, da bi se lahko svobodno
hodilo, vozilo, letelo v gore, vračalo v
doline.

- Sami vidite, kot bi se hotel
opravičevati,vsak dan manj je prostora za naša prihajanja in odhajanja od
doma v svet in nazaj
Ob tem ene in druge butasto krmimo
z ostanki sedanjega in davno preminulega življenja ...
Zdaj pa se sklonite do podvozja teh petih avtomobilov.
Z roko je pokazal nanje in pripomnil,
naj me ne moti hrana, natrošena
okoli vozil. (Ostanki kuhane perutnine, v mleko namočeni koščki kruha,
polenta ...)
Pogledam pod trebuhe dragih vozil ...
Sploh jih ne napada rja.
Je mogoče, da še kavke tako reklamno
rade- kot lepe ženske- sedajo nanje?
Groza: mačke žarečih oči prhnejo
vame. Nasršene, z iztegnjenimi kremplji čakajo na skupen napad. Le kdaj
je fant tako spretno spravil skupaj to
mačjo-ptičjo vojsko!?
- Zdaj pa bodite pozorni na bitko, kakršne še niste videli.
Po njej bo tole parkirišče za dolgo spet
naše svobodno dvorišče, mi je rekel
smeje in samozavestno odšel za hišo.
- Čuden vojskovodja je postal tale
Mark, pomislim.
Z vso močjo je potresel žlahtno, mlado
hruško, polno kavk.
- Vsako leto napadejo drevo, uničijo in
zmečejo na tla najmanj polovico zla-

tih sadežev, mi pa naj jih samo mirno
gledamo, je ogorčeno pripomnil.
Viharno so vzletele na streho. Od koder
so se po krajši umiritvi – kot na povelje
– začele spuščati k avtomobilom ...
In pričela se je prava živalska: letalsko-kopenska vojna:
Mačke so planile na plen. Zgrabile so
jih za glave in jih pokrite s težo svojih
teles vlekle v podvozja. Med vreščanjem je letelo perje.
Kremplji so se zasajali in trgali mlado,
toplo meso, da je kri brizgala iz ran. Le
redkim se je uspelo izvleči izpod avtomobilov.
Ranjene, z zlomljenimi krili in krvavimi nogami so se noro zaganjale v
let po bleščeči pločevini vozil. Črnega
perja pa je bilo toliko po tleh, kot da bi
zraslo pernato drevo črnih kavk.
Krvava bitka je bila v nekaj minutah
končana.
Stopil sem k Marku in mu čestital.
- Si pri lovcih? sem ga vprašal. Pokimal je in malce grenko pripomnil:
- Zdaj ste videli, kako prikrito je svet
krvav in surov!
- Videl, Mark! Ampak ta boj ni več
samo boj za preživetje ...
Je boj s strašnimi uničevalnimi presežki v nas, ki jim narava ne bo več
kos, če človek še s stroji ponori.
Oba naenkrat sva (po)kimala, kot bi
imela glavi na vzmeteh.
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Zlato priznanje za Planico – sneženo kraljico
Učenci Osnovne šole Josipa Vandota
Kranjska Gora, ki obiskujejo turistični
krožek, so na 33. vseslovenskem festivalu Turizmu pomaga lastna glava,
ki je potekal v Kamniku, osvojili zlato
priznanje. Njihovi mentorici sta Petra
Berčič in Helena Smolej.
Z raziskovalno nalogo Planica – snežena kraljica, zelo lepo urejeno stojnico,
spominki, ponudbo lokalnih specialitet
in predvsem z maketo planiške letalnice so navdušili. "Prav je, da podpiramo
turizem, saj je Kranjska Gora turistična
občina. Ker Rateče v prihodnjih letih čakajo različni izzivi in bodo v Planici potekala tekmovanja na najvišji svetovni
ravni, smo se odločili, da stopimo zraven," je povedala Petra Berčič.
"Planica vsako leto gosti najboljše smučarske skakalce, tekače in nordijske
kombinatorce s celega sveta. Leta 2019
praznujemo petdeset let letalnice bratov
Gorišek in štirideset let od prve izvedbe
Avsenikove skladbe Planica, Planica.
Leta 2020 bo Planica gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, leta 2023
pa še nordijsko svetovno prvenstvo. O
tem je treba razmišljati že sedaj. Zato
smo se tudi učenci turističnega podmladka naše šole odločili, da za svojo
turistično nalogo pripravimo kolekcijo
spominkov, ki bo že sedaj opozarjala na
te športne prireditve," pojasnjujejo mladi
ustvarjalci naloge, ki se že zgodaj navajajo na to, kako je treba delati v turizmu,
da je uspeh zagotovljen. Izdelali bodo
družabno igro, spominski magnetek ter
maskoto in izdali bilten v tujih jezikih.
"Naša želja in hkrati cilj naše turistične naloge je narediti načrt in izdelati
kolekcijo spominkov Planica – snežena
kraljica ter stojnico, na kateri bomo
spominke predstavili oziroma prodajali. Turistične delavce čaka v prihodnjih
letih ogromno dela, če želijo izkoristiti priložnost, ki jim je bila dana s svetovnim prvenstvom. Tudi sami želimo
prispevati svoj delež. Želimo, da spominke povezuje neka zgodba, rdeča nit.
In prav temu sta namenjena naša ma-

skota ter logotip. Zadali smo si kratkoročne in tudi dolgoročne cilje. Naš prvi
cilj je sodelovanje na turistični tržnici
festivala Turizmu pomaga lastna glava. Drugi cilj je pripraviti spominek za
vse učence in mentorje, ki se bodo udeležili območnega tekmovanja iz znanja geografije, ki bo potekalo na naši
šoli. Tretji cilj pa je sodelovanje z našo

stojnico na finalu svetovnega pokala v
smučarskih skokih. Izdajo turističnega
vodnika v angleškem in nemškem jeziku ter končno verzijo družabne igre načrtujemo do 1. marca 2020. Za izdelavo
naše maskote Planica – snežena kraljica pa smo trenutno še v dogovarjanju s
sponzorji," kranjskogorski osnovnošolci ne skrivajo ambicioznosti.

RAZPIS

2019
SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice
za nadarjene, delovne in motivirane
bodoče dijake in študente
I Z B R A N I M Š T I PE N D I S TO M N U D I M O:
stimulativno štipendijo v času izobraževanja | možnost opravljanja strokovne prakse
zaposlitev po končanem izobraževanju | sklenitev pogodbe o kadrovskem štipendiranju

2

2

2

STROJNIŠTVO

INŽENIRSTVO
MATERIALOV

ELEKTROTEHNIKA

Univerzitetni program
SIJ Acroni
2 štipendiji

SIJ Acroni
2 štipendiji

1

2

METALURŠKE
TEHNOLOGIJE

ELEKTROTEHNIK

Višješolsko strokovno
izobraževanje
SIJ Acroni
1 štipendija

SIJ Acroni
2 štipendiji

STROJNI TEHNIK
Srednje tehniško
izobraževanje

SIJ Acroni
2 štipendiji

SIJ Acroni: 6 štipendij
SIJ Elektrode: 2 štipendiji
SIJ SUZ: 1 štipendija

ELEKTRIKAR
SIJ Acroni
4 štipendije
SIJ SUZ
1 štipendija

9

Srednje tehniško
izobraževanje

5
Srednje poklicno
izobraževanje

Univerzitetni program
smer Elektronika

Univerzitetni program

6

INŠTALATER
STROJNIH
INŠTALACIJ

Srednje poklicno izobraževanje
SIJ Acroni
6 štipendij

Skupina SIJ je največji slovenski proizvajalec jekla in v samem vrhu proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi.
S svojimi proizvodi zasedamo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih in sodimo med vodilne
slovenske izvoznike, saj na tujih trgih ustvarimo več kot 85 odstotkov vseh prihodkov. S skupno več kot 3.700 zaposlenimi
smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber gospodarstva v občinah Jesenice in Ravne na Koroškem.
ROK PRIJAVE: za poklicne in srednje šole do 31. 8. 2019 | za fakultete do 30. 9. 2019 | Prednost na fakultetnem študiju imajo
prosilci višjih letnikov. VLOGE SPREJEMAMO NA: SIJ Acroni d. o. o., Kadrovska služba, Cesta B. Kidriča 44, 4270 Jesenice.
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: 04/584 1335 (ga. Ana Pavlovski).
SIJ SUZ d. o. o., Kadri, Cesta B. Kidriča 44, 4270 Jesenice. Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na
tel. št.: 04/584 1709 (ga. Miša Hrast). | SIJ Elektrode Jesenice d.o.o., Kadri, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Dodatne
informacije v zvezi s prijavo in pogoji lahko dobite na tel. št.: št. 04/ 584 1923 (kadrovska služba).

SIJ Acroni d. o. o., Kadrovska služba, Cesta B. Kidriča 44, Jesenice.
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Slovenec spet
na dovškem odru
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana in
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
sta pripravila predstavo Slovenec za vse
čase, režiral jo je Franci Koražija
po besedilu Franceta Voge.
NEŽA ROZMAN

www.obcina.kranjska-gora.si

LAS – Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora
LAS Občine Kranjska Gora si že od začetka delovanja prizadeva, da bi v okolju, kjer deluje, vzpodbudil prebivalce
k zdravemu načinu življenja, kamor poleg zmanjšane rabe
prepovedanih in dovoljenih drog sodijo tudi različne športne aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Zato vas v mesecu
aprilu, v katerem 7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja, tudi letos vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem
kopanju za občane občine Kranjska Gora, ki bo v soboto, 6.
aprila 2019, od 9. ure dalje.
Triurni vstop bo mogoč v Wellness Špik v Gozdu - Martuljku
in v bazen Hotela Kompas v Kranjski Gori. Vstop bo prost
na podlagi predloženega osebnega dokumenta, iz katerega
bo razvidno stalno prebivališče v občini Kranjska Gora.
LAS Občine Kranjska Gora

rekel, da je to delo kot naročeno za vse politike današnjega
časa ..."
V dvorani je med premiero na Dovjem sedelo nekaj igralcev originalne zasedbe, ki so predstavo lahko občudovali v
sodobnejši različici, saj je bila zastavljena kot preplet igre
na odru in igranih multimedijskih vložkov, ki so popestrili
dogajanje in gledalce vrnili v preteklost. Kar osem igralcev
in sodelavcev pri prenovljeni predstavi je bilo domačinov,
članov KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana.

LAS – Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

Vodeno preživljanje počitnic mladih
Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti v času poletnih
počitnic je stalni projekt LAS-a Občine Kranjska Gora. Projekt se izvaja z namenom, da bi za naše otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in
zanimivih dejavnosti.
Zato vas tudi letos vabimo k sodelovanju, in sicer tako, da
nam programe posredujete na obrazcu (ki ga lahko dobite
na spletni strani https://obcina.kranjska-gora.si/ ali na
sedežu Občine Kranjska Gora) na naš naslov: LAS Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na e-naslov
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si ali pa pokličete Vlasto
Skumavc Rabič na tel. 04 58 09 809.
Vaše predloge pričakujemo do petka, 10. maja 2019.
O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje
do 15. junija 2019.		
LAS Občine Kranjska Gora

www.obcina.kranjska-gora.si

Pisalo se je leto 1991, ko so dramo Franceta Voge na domačem odru predstavili prvič, po 29 letih pa jo je bilo znova
moč videti na odru Aljaževega prosvetnega doma Dovje.
Dogajanje je postavljeno v čas prve svetovne vojne, osrednji lik pa je ponosni slovenski kmet Ivan Brence - Pehtut.
Je gostilničar in kmet v vasici Dovje in je znan po tem, da
ima odločno mnenje o vsem, svojih izrečenih besed pa nikoli ne zataji, pa naj se zgodi karkoli.
V času vojne bi moral za potrebe vojakov oddati enega vola,
a se Pehtut temu upre z besedami: "Če cesar rabi vole, naj
si jih kar sam vzredi. Jaz svojih ne dam pa pika." Zaradi
razžalitve cesarja ga obsodijo na smrt. Kljub prigovarjanju Pehtut svojih besed ne želi vzeti nazaj in pravi: "Kar
sem rekel, sem rekel." Tako je avgusta leta 1915 ustreljen.
Po koncu vojne njegove hčere dosežejo obnovitev procesa
in posmrtno pomilostitev. Predstava temelji na resničnih
dogodkih, njena tematika pa je še danes zelo aktualna, kar
je zapisal tudi režiser v gledališkem listu. Franci Koražija
pravi: "Na žalost živimo v času, ko se je večina politikov
pripravljena prodati zgolj za znesek ene sejnine. Lahko bi
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Izjemno zanimanje mladih za igro
V Kulturno-prosvetnem društvu Josip Lavtižar Kranjska Gora so v letošnjem
marcu na oder postavili kar dve otroški predstavi. Rolino 006 je režirala Leona
Gomboc, Čarobnost Blejskega jezera pa Metka Frelih.
KARMEN SLUGA
"Ker je zanimanje otrok za igro tako
veliko, smo letos k sodelovanju v naši
gledališki šoli povabili še eno režiserko," ponosno pove predsednica kulturnega društva Petra Mlinar. Mladi
namreč vse raje stopijo na kranjskogorske odrske deske, te želje pa kljub
dvema uprizoritvama tudi letos (še)
niso mogli izpolniti vsem.
Premiera Roline 006, ki je nastala prek
improvizacijskih vaj, je bila 12. marca.
Govori o deklici, ki ni pravi človek, pač
pa android. Znanstveniki jo naredijo
z namenom, da bi jo vtihotapili v šole
in bi otroke naučila, kako se pogovarjati, igrati, delati tako, da bi bilo čim
manj prepirov in izsiljevanja. "Do decembra smo se na odru le igrali, delali improvizacijske vaje, zbirali ideje,
kaj bi ljudem radi povedali. Scenarij
je pravzaprav delo vseh otrok, sama
sem le povezala odlomke," je povedala
režiserka Leona Gomboc. V Rolini 006
igrajo otroci, stari 11 in 12 let: Taja Berce
Smole, Jack Colon Veber, Lovro Grilc,
Meta Grilc, Martin Hrovat, Lana Ruby
Karničar, Jana Kavalar, Alja Kosič,
Minca Mlinar, Brina Perkolič Rajlič in
Julija Petrovič, večina od njih pa je tokrat prvič stopila na oder. Za luč in ton
poskrbi Vida Mlinar. "Z veseljem bomo
nastopili ne le na domačih odrskih deskah, pač pa po vsej Sloveniji," pravijo.
In odlično so se odrezali že na prvem
gostovanju zunaj občinskih meja, saj
so med enajstimi predstavami na Čufarjevem maratončku na Jesenicah
tako navdušili selektorico Simono Ramovš Zorc, da jih je uvrstila na regijsko
srečanje otroških gledaliških skupin,
ki bo 8. in 9. aprila v Kamniku.
Premiera predstave Čarobnost Blejskega jezera je bila 15. marca. Režiserka
Metka Frelih, ki že 11 let živi na Bledu,
je v legendi prebrala, kako je nastalo

Čarobnost Blejskega jezera

Rolina 006
jezero, prav tako se rada povzpne na
Stražo, kjer je na razgledni točki napisana zgodba o nastanku jezera, kar
jo je spodbudilo, da je legendo priredila za odrske deske. Vile, pastirji, ovce
(mimogrede, te v predstavi navdušijo
in nasmejejo staro in mlado), labodi,
jezero, cerkvica, otok … Vse to je Bled
in vse to je tudi predstava mladih
kranjskogorskih gledališčnikov Marise
Žerjav, Lare Hojnik, Eve Črv, Vida Bačnarja, Ožbeja Grilca, Jaka Mezka, Žive
Robič, Marte Mlinar, Mance Hladnik
in Eme Robič. Za glasbo je poskrbel Bo-

ris Bursač, za scenografijo in kostume
Urška Hladnik, pri izvedbi pa je pomagala tudi Mojca Lahajnar. Luč in ton
sta delo Petra Jaklja. "Igra je nastala
na lahkoten in humoren način. Mojim idejam so kakšno dodali še otroci
in predstava, v kateri gledalci slišijo
pogovorni jezik in tudi gorenjsko narečje, je tu," pove Metka Frelih in doda,
da je ponosna na vse svoje mlade gledališčnike, ki so – z izjemo enega – že
stari gledališki mački. Predstavo so si
že ogledali tudi učenci kranjskogorske
osnovne šole.
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Ko zaradi samomora
izgubimo najbližje ...
Združenje Ozara je izdalo knjižico z naslovom Zakaj
tako boli?, s katero skušajo olajšati iskanje odgovorov,
ki se v družinah pojavljajo ob samomoru bližnjega.
"Vsak dan v letu več kot ena slovenska
družina izgubi bližnjega zaradi samomora. Ob tragični izgubi svojce prežemajo vprašanja, zakaj ... Ni lahko razumeti, še težje pa sprejeti dejstvo, da
je oseba, ki so jo imel rad, kar odšla. Še
toliko težja je izkušnja pri samomorih
otrok za starše, ki se ob tem sprašujejo, kaj so naredili narobe," pripoveduje
Maja Kunčič iz jeseniške enote dru-

Povečujejo se zlasti duševne
stiske mladih. Po izkušnjah
Maje Kunčič je veliko
samopoškodovanj, motenj
hranjenja, depresij, in to med
sicer »normalnimi« najstniki.
Samomor je najslabša možna
posledica stisk med mladimi,
žal se jih je v zadnjem obdobju
tudi na območju Zgornje
Gorenjske zgodilo kar nekaj.

štva Ozara Slovenija. V društvu nudijo
pomoč ljudem s težavami v duševnem
zdravju in ljudem v duševni stiski ter
njihovim svojcem.
V zadnjem obdobju so ugotavljajo, da
je vse prepogosta tudi stiska ob izgubi bližnjega zaradi samomora, zato
so lani izdali knjižico z naslovom Zakaj tako boli? Avtorica je Violeta Irgl,
s knjižico pa je želela olajšati iskanje
odgovorov na vprašanja, ki pojavljajo
v družini ob samomoru bližnjega. Izhaja predvsem iz izkušenj ljudi, ki so
sami doživeli smrt bližnjega zaradi
samomora.
"Izguba bližnje osebe vedno povzroči
hudo osebno stisko in krizo v družini.
Če se v družini zgodi samomor, je naloga svojcev še težja, ko morajo sprejeti realnost izgube, razumeti kompleksno naravo samomora," pripoveduje
Maja Kunčič. Kot dodaja, se proces žalovanja najučinkoviteje lahko olajša z
zgodnjo podporo družini.

Tek ob dnevu žena
KARMEN SLUGA
V Turističnem društvu Rateče - Planica in Nordijskem društvu Rateče
- Planica so se ob 8. marcu tudi letos
spomnili žensk. Znova so pripravili druženje ob teku na smučeh, ki so
ga tokrat izvedli v Nordijskem centru
Planica. Tovrsten tek organizirajo že
več kot petdeset let. Za medalje in pogostitev poskrbijo člani obeh društev,
nageljne za udeleženke pa priskrbi gostišče Mojmir iz Rateč. Pri organizaciji
letošnjega druženja velja pohvaliti Robija, Jožka in Roka, ki so poskrbeli, da
je vse potekalo tako, kot je treba.

Knjižica z naslovom Zakaj tako boli?
"Z vsebino knjižice želimo pomagati svojcem po izgubi bližnjega zaradi
samomora, da se lažje prebijejo skozi boleči čas in stopijo na pot okrevanja. Pot skozi žalovanje je polna
čustev, od krivde, obupa, sramu, jeze
do neskončne žalosti. Knjižica olajša
iskanje temeljnih odgovorov na vprašanja, ki se ob samomoru pojavljajo v
družini," dodaja Kunčičeva.
Knjižico so podarili knjižnicam, tudi
kranjskogorskim, dostopna je tudi v elektronski obliki. Po besedah Maje Kunčič pa vsi, ki se soočajo s travmatično
izkušnjo, lahko pridejo tudi na pogovor v Ozaro (na Cesti Cirila Tavčarja na
Jesenicah), kjer se bodo lahko čustveno razbremenili in dobili podrobnejše
informacije, kam se še lahko obrnejo
po pomoč. Prav tako so na pogovor
vabljeni starši, če opažajo, da imajo
njihovi mladostniki težavno obdobje.
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Zelenci odlični
KARMEN SLUGA
Iz Športnega društva Zelenci Kranjska Gora, Sekcije za floorball, so na
dan mučenikov sporočili veselo novico – postali so državni prvaki v drugi slovenski floorball ligi. V finalu, ki
je potekal v dvorani Osnovne šole 16.
decembra Mojstrana, so ekipo Borovnice premagali kar s 16 : 9. Vso jesen
in zimo so za kranjskogorsko ekipo
igrali Dušan Marenče, Matevž Klinar,
Nik Cuznar, Nina Cuznar, Primož Janša, Štefan Pernek, Valerija Vidovič Pernek, Tjaša Klinar, Gašper Rebolj, Brane Štros, Klara Pernek, Nejc Abram,
Borut Sitar, Mitja Jamnik, Blaž Lahajnar, Miha Ambrožič, Urban Vrevc
in Roland Brajič, ki kot vodja sekcije
ob osvojitvi naslova ni skrival navdušenja: "Zelo sem ponosen, da smo
državni prvaki. Čestitke fantom in dekletom za borbo skozi celo sezono. Ta
naslov ni odraz ene tekme, temveč celotnega prvenstva. Omenil bi našega
vratarja Dušana, ki je pri 'rosnih' pet-

Državni prvaki v drugi slovenski floorball ligi
desetih po zaključeni hokejski karieri pogumno stopil med vratnice in z
nami osvojil naslov. Na svoj naslov pa
sem pod 'svojim' grbom čakal 19 let."
Roland Brajič je namreč eden od začetnikov floorballa v Dolini. Igra ga že
dvajset let, v vitrini ima dva naslova
državnih prvakov, tri nastope na svetovnih prvenstvih, od leta 2008 vodi
mladinsko šolo od U9 do U19 z večkratnimi državnimi prvaki v različnih selekcijah v Mojstrani in Kranjski Gori.
"Floorball v Zgornjesavski dolini igra
150 igralk in igralcev, tudi že organi-

zirano rekreativci, kar ni malo. In, ne
boste verjeli, ta šport žal ni lokalnega
pomena na našem območju. Vsekakor
se bomo trudili naprej, za naše in vaše
otroke. Z menoj ali brez mene. Čestitke vsem in vsakomur posebej, ki je s
kakršnimkoli dejanjem prispeval svoj
delček v mozaik te zgodbe," je vtise
strnil Roland Brajič. Član Zelencev
Matevž Klinar je bil proglašen za najboljšega strelca lige. Pred Zelenci je še
finale mladinskih selekcij, nato pa bo
še ena tekmovalna sezona uspešno
končana.

Uspehi mladih
smučarjev
KARMEN SLUGA
Zime je konec in v Alpskem smučarskem klubu Kranjska
Gora so z letošnjo sezono upravičeno lahko zadovoljni. Njihovi mladi smučarji in smučarke so se namreč na tekmovanjih po Sloveniji odlično izkazali. Na 28. državnem
tekmovanju je v slalomu pri starejših dečkih slavil Žiga
Oreškovič Zupan, drugi je bil Enej Mertelj. V veleslalomu
je bil drugi Anže Adamek, tretji pa Žiga Oreškovič Zupan.
Tretje mesto v superveleslalomu je osvojil Anže Podlipnik,
drugo mesto v kombinaciji pa Žiga Oreškovič Zupan.
Sodelovali so tudi na tekmovanju Mala lisička v Mariboru, od koder so se vrnili s štirimi medaljami. Tea Sokolov
(U14) in Žiga Bučinel (U10) sta bila tretja v veleslalomu. V
kategoriji U16 je zmagal Anže Podlipnik, drugi pa je bil Žiga
Oreškovič Zupan.
Alpski smučarski klub Kranjska Gora je v letošnji zimski
sezoni znova organiziral dva Mini pokala Vitranc, na kate-

rih mladi dobijo priložnost, da pokažejo svoje smučarsko
znanje in pridobivajo izkušnje. Letošnji obisk udeležencev
je bil rekorden, saj so že na prvem tekmovanju skoraj presegli skupno število obeh tekem iz preteklih let. Več kot
štiristo otrok je bilo namreč prijavljenih na prvo tekmo,
medtem ko se jih je po progi na dan, ko je šlo zares, spustilo 382. Od kranjskogorskih predstavnikov se je na domačem terenu na stopničke povzpel Petja Kolenc Lozar, ki
je bil tretji. Na drugem Mini Pokalu Vitranc pa je nastopilo
336 tekmovalcev iz vse Slovenije in tujine.
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Take promocije se ne da kupiti
Kranjska Gora je marca gostila 58. Pokal Vitranc, ki so ga zaznamovali izjemni
boji najboljših alpskih smučarjev na svetu. Zaznamoval pa ga je tudi vnovičen boj
z vremenom, ki so ga tudi tokrat dobili kranjskogorski organizatorji.
KARMEN SLUGA
Sneg, dež, nizke temperature, odjuga … Vse to smo že videli na Pokalih
Vitranc. In tudi letos ni bilo nič drugače. "V zadnjih dveh tednih so nam
previsoke dnevne in nočne temperature ter dež 'požrli' vsaj 14 centimetrov snega. S četrtka na petek smo
ga izgubili približno pet centimetrov,
ker je bilo toplo čez cel dan in je deževalo 22 ur. Proti naravi res ne moremo ničesar narediti, lahko se samo
iz dneva v dan prilagodimo," je vodja
tekmovanja Aleš Vidic, ki mu na terenu pomaga tudi Janez Šmitek, opisal bitko z vremenom pred začetkom
58. Pokala Vitranc. A kljub temu da je
bilo na startu sobotnega veleslaloma
megleno in so začetek tekme – prvič
v zgodovini – za dve uri prestavili, je
bila tekma vrhunsko izpeljana, smučarji in navijači pa navdušeni.
Progo solijo z naravno, slovensko, piransko soljo. Z njo pa je treba skrbno
ravnati. "Če je preveč soli, lahko povzročimo več škode kot koristi in se
uniči sneg. To je kot z juho. Najprej
pokusiš. In če je premalo slana, dodaš

Sobotni večer je v času Pokala
Vitranc rezerviran za veliko
zabavo pred Dvorano Vitranc
v Kranjski Gori. Najboljšim na
veleslalomu podelijo medalje
in opravijo žreb številk za
nedeljski slalom. Obiskovalci
imajo tudi nekaj priložnosti
za fotografiranje s svojimi
smučarskimi idoli. Približno
pet tisoč obiskovalcev
so na koncertu zabavali
Samuel Lucas, Siddharta in
Soulfingers.

Najboljši veleslalomisti na zmagovalnem odru pod smučiščem / Foto: Tina Dokl
ščepec, in ne takoj dveh žlic soli. Tukaj je enako," je pojasnil Vidic. In prav
soljene proge najbolj ustrezajo Norvežanom, saj na takem terenu najpogosteje trenirajo, zato ni presenetljivo,
da sta šla veleslalomska zlato in srebro v roke Henriku Kristoffersenu in
Rasmusu Windingstadu. Tretji je bil
Švicar Marco Odermatt. Edini slovenski predstavnik v finalu Žan Kranjec
je zasedel deveto mesto.
Nedelja je postregla z lepim vremenom, izjemnim vzdušjem in slalomsko preizkušnjo. Dobil jo je Švicar
Ramon Zenhaeusern, drugi je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, tretji pa
na veselje številnih avstrijskih navijačev Marcel Hirscher. Edini slovenski
predstavnik v finalni vožnji Štefan
Hadalin je zasedel 21. mesto.
V dveh dneh si je spektakel pod Vitrancem ogledalo približno 18 tisoč
ljudi in očitno organizatorjem uspeva, da se vračajo na stara pota, ko
so v Podkoren drle trume navijačev.
"Večji obisk je zagotovo posledica naših večletnih vlaganj v promocijo Pokala Vitranc, da smo letos nagovorili

tudi skupine izven športne sfere. Zelo
smo bili aktivni na družbenih omrežjih. Seveda pa so k obisku pripomogli
tudi dobrih rezultati naših fantov na
predhodnih tekmah," je povedal generalni sekretar Pokala Vitranc Srečko Medven in dodal: "Promocije, ki
jo naredi Pokal Vitranc v medijskem
prostoru, se ne da kupiti. Prenos iz
Kranjske Gore je šel v živo v 18 držav,
glas o Kranjski Gori in Sloveniji je bil
s televizijskimi novicami viden in slišan na petih celinah. Gostili smo tudi
prireditelje tekem iz japonske Naebe,
kjer vsaki dve leti organizirajo svetovni pokal. Fantje so prišli pogledat,
kako delamo, kako smo organizirani,
ker nas tudi na Mednarodni smučarski zvezi FIS obravnavajo kot enega
najbolj učinkovitih, izurjenih in najbolje organiziranih prirediteljev svetovnega pokala."
A v nedeljo po slalomski tekmi dela in
tekmovanj na Poligonu v Podkorenu
za letos še ni bilo konec. Kranjskogorčani so bili namreč tudi prireditelji finala evropskega pokala v veleslalomu
in slalomu.
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Petdesetletnica
z novim rekordom
Na Letalnici bratov Gorišek je Japonec
Rjoju Kobajaši poletel 252 metrov,
kar je rekord lepotice pod Poncami.
Bor Pavlovčič izboljšal "rateški" rekord.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Letalnica bratov Gorišek ob petdesetletnici

Smučarski skakalci so sezono svetovnega pokala znova
končali s finalom v Planici na Letalnici bratov Gorišek, ki
letos praznuje petdesetletnico. Za jubilej so ji voščili z rekordnim poletom. Najboljši skakalec letošnje zime Japonec Rjoju Kobajaši je na zadnji tekmovalni dan v sezoni
poletel do 252 metrov. Doslej najdaljši veljavni polet v Planici je izboljšal za pol metra, za svetovnim rekordom pa
zaostal meter in pol.
Kobajaši je dobil drugo posamično tekmo, na kateri je bil
drugi Domen Prevc, zmagovalec prve je bil Nemec Markus
Eisenbichler, na ekipni tekmi pa so bili najboljši Poljaki,
Slovenci so bili v postavi Anže Semenič, Peter Prevc, Domen
Prevc in Timi Zajc tretji. V Planici se je letos od tekmovalne
skakalne kariere poslovil Kranjčan Robert Kranjec, človek,
ki je največkrat v zgodovini na smučeh preletel dvesto metrov. To mu je uspelo kar dvesto dvanajstkrat.
Točke svetovnega pokala je osvojil tudi Bor Pavlovčič, skakalec domačega ND Planica. Na petkovi posamični tekmi je bil
29., kar so njegove druge točke v sezoni. "Danes sem popravil
svoj osebni rekord za štiri metre in pol. To pomeni, da sem
popravil tudi naš, rateški rekord. Sem super zadovoljen. Očitno bo vsako leto treba leteti kakšen meter dlje," je povedal
Pavlovčič, ki je v poskusni seriji novo znamko premaknil do
234,5 metra. "Sezono sem začel v svetovnem pokalu, dobil
kar nekaj priložnosti, a jih nisem izkoristil. Največ težav je
bilo na področju psihične priprave. Mislim, da sem se iz te

sezone kar nekaj naučil, in upam, da bo prihodnja precej
boljša," je nekaj besed namenil letošnji sezoni, za konec pa
smo ga vprašali še o jubilantki, Letalnici bratov Gorišek: "Prvič sem bil v Planici, ko sem bi star pet let. Najbolj pa so mi
v spominu ostali poleti leta 2005, ko sem bil star sedem let
in je Norvežan Bjørn Einar Romøren skočil svetovni rekord.
Takrat sem vzljubil skoke in rekel, da bom tudi jaz skakal.
Uspelo mi je. Letalnica v Planici je doslej edina, na kateri
sem skakal, tako da je ne morem primerjati z drugimi, fantje pa pravijo, da je izmed vseh najlepša."
Pavlovčič je postavil "lokalni" rekord, letalnico pa je letos kot
prvi preskusil njegov klubski kolega Rok Tarman. Pristal je
pri 182 metrih. "Skakalnica je pripravljena zelo dobro, smučina je v redu, vse je, kot mora biti za prvi dan letenja. V
primerjavi z Vikersundom je tu precej večji užitek leteti, saj
je tam hrbtišče zelo napeto, tu pa smuči takoj dobiš za ušesa
in greš," je po prvem poletu letos povedal Tarman, ki je prvi
član domačega kluba, ki je kot prvi preizkusil letalnico pod
Poncami.
Že uvodni dan s preizkusom letalnice je napovedal izjemno
Planico, ki se je vse dni kopala v soncu in množici obiskovalcev. Za Zgornjesavsko dolino je finale svetovnega pokala v smučarskih skokih izjemnega pomena. Prihodnje leto
bodo pod Ponce letalci prišli že januarja, ko bo Planica gostila svetovno prvenstvo v poletih.

Oče Bora Pavlovčiča, ki je v Planici postavil "rateški" rekor.

Planica se je vse dni kopala v soncu in množici obiskovalcev.
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Ročna dela, ki navdušujejo
KARMEN SLUGA, FOTO: GORAZD KAVČIČ
"Izjemno lepa razstava, lepa tradicija. Ohranjajte jo še naprej." To je le ena od misli, ki so jo v knjigo pohval zapisali
obiskovalci letošnje razstave ročnih del, ki so jo pripravile
članice Sekcije za ročna dela pri Turističnem društvu Rateče - Planica. Razstavljeni izdelki – vezeni prti, klekljani
izdelki, pletenine, otroški volneni copati, "žoki", pirhi – so
obiskovalce tudi letos navdušili, v njih pa je moč čutiti zagnanost, ki jo domačinke vlagajo v to, da tradicija ne bi
zamrla. Vsakega radovedneža, ki je v zadnjih štirih dneh
marca zašel v dvorano krajevne skupnosti, so pogostile
in bile na voljo za klepet. Najpogostejše je bilo zagotovo
vprašanje, kje kupujejo prejico. Ta na njihovih prtih namreč lepo pride do izraza, tudi tokrat so prevladovale žive
spomladanske barve, ponjo pa gredo pogosto kar v Beljak
v sosednjo Avstrijo. Letošnja razstava je bila že trideseta,
ustvarjalke ročnih del pa si želijo, da bi v njihove vrste stopila tudi kakšna mlada moč. Znanje bodo z veseljem prenesle na mlajše rodove.
Kot je povedala predsednica turističnega društva Tina Brlogar, je razstava vsako leto zelo lepo obiskana; tudi tokrat so
našteli več kot petsto obiskovalcev, nekateri so prišli tudi iz
sosednjih Avstrije in Italije. Društvo je ob jubileju članicam
podarilo foto knjigo z vzorci in motivi, ki so jih predstavile
na dosedanjih razstavah, saj se zavedajo, kako pomembno
je njihovo delo za ohranjanje lokalne identitete.

Razstavljeni izdelki so tudi letos navdušili obiskovalce.
Izdelki, ki jih čez leto ustvarijo članice sekcije, so na voljo
v muzeju Kajžnkova hiša in v Nordijskem centru Planica. Precej prtov je narejenih iz znanega rateškega platna,
ki ga v balah še vedno hranijo po nekaterih hišah v vasi.
Rateče so bile nekoč namreč znane tudi po gojenju lana
in izdelovanju platna. Ustvarjalke ročnih del, ki se pri
skupnem delu srečujejo od novembra do marca ob sobotah popoldan, si želijo, da bi v njihove vrste stopila tudi
kakšna mlada moč. Znanje bodo z veseljem prenesle na
mlajše rodove.

Veselo pustno rajanje na Dovjem
Pust širokih ust je v veselje odel tudi Zgornjesavsko dolino. V občini Kranjska Gora
so organizirali več pustnih povork, ena izmed njih se je odvijala tudi na Dovjem in
v Mojstrani.
NEŽA ROZMAN
Pustnemu dogajanju so na Dovjem in v Mojstrani namenili kar celo pustno soboto. Najprej so se maškare zbrale
na trgu pred Hišo Pr' Katr, kjer so jih počakali pustno odeti
traktorji, ki so jih nato odpeljali do Mojstrane. Traktorji so
letos zajeli domačo tematiko, moč je bilo videti helikopter,
Aljažev dom in Aljažev stolp. Prav za zadnjega so dejali, da
so vsi verjeli, da ga še nekaj let ne bo v dolino, a so se organizatorji povorke posebej potrudili, da so ga znova pripeljali s Triglava. Na zadnji voz so maškare lahko splezale in se
popeljale do naslednje točke povorke, ki je bila pri Žičnici
v Mojstrani. Tam je bil že zabava, ki jo je vodil DJ Dar Mar.
Pestro je bilo tudi pri piceriji Špajza in v baru Pr' Jozlnu,
kjer se je pustno rajanje nadaljevalo v noč.

Zlatorog je obljubil, da bo Aljažev stolp spet v dolini – in res so ga
pripeljali na Dovje.
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Vsi smo Kranjska Gora: Sebastjan Gašperin,
žičničar in lovec
Sebastjan Gašperin iz Kranjske Gore je že skoraj tri desetletja del ekipe Žičnic Kranjska Gora. Vse življenje je tesno
povezan s smučanjem; na smučišču so ga že kot otroka
navduševali teptalni stroji, vlečnice in druge naprave. Vpisal se je na srednjo elektrotehnično šolo in postal štipendist
podjetja Žičnice Kranjska Gora, kjer se je po koncu šolanja
tudi zaposlil; do leta 2000 je vozil teptalni stroj, nato pa se
je začel ukvarjati z žičniškimi napravami. Bil je tudi odličen
tekmovalec v alpskem smučanju, član B-reprezentance.
"Že kot 'mulc' sem imel vizije, da bi preuredil žičnico Vitranc," pravi. "Bil sem zelo ambiciozen, a so me postavili
na realna tla in mi pojasnili, kakšen finančen zalogaj so ti
projekti." Leta 1989 je kot praktikant vendarle sodeloval pri
postavitvi vlečnice Rožle, kasneje je aktivno sodeloval pri
postavitvi štirisedežnice Dolenčev rut.
Zdaj je v podjetju zaposlen kot obratovodja, odgovoren za
delovanje sistema, ki letno prepelje 2.800.000 turistov. Še
vedno je na tekočem z aktualnim dogajanjem v stroki.
"Postali smo tako natančni kot letalska industrija," razloži

Obletnica folklore
Člani Folklorne skupine Dovje KUD Jaka Rabič ob desetletnici
ponovnega delovanja skupine vabijo na folklorni večer Naših
deset let. Prireditev bo drevi, v petek, 5. aprila, ob 20. uri v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem. Plesalci z Dovjega so prejšnji konec tedna nastopili v Obrežu, kamor so bili povabljeni na
nastop ob štirideseti obletnici pobratenja z njihovo folklorno
skupino. "Čeprav je Obrež daleč, nas je s folklorno skupino odšlo še nekaj, med nami tudi člani, ki so bili zraven ob podpisu
pobratenja. Obrežani so zelo gostoljubni, prisrčni in zgovorni,
radi plešejo in druženje z njimi je bilo pravi užitek," je povedala
Metka Kern Trček.

Prejšnji konec tedna so gostovali v Obrežu, danes zvečer pa v
domači dvorani pripravljajo nastop ob deseti obletnici ponovnega
delovanja.

Sebastjan Gašperin
dejstvo, da ima veliko opraviti z dokumentacijo in birokracijo. "Pomembno je, da se vodi dokumentacija o vseh
posegih, remontih in drugih delih na napravah. Napak si
ne smemo privoščiti, saj ne vozimo papirja! V najbolj zasedenem trenutku imamo lahko v zraku več kot osemsto
ljudi, za katere smo odgovorni, to je več kot ima edini letalski prevoznik v Sloveniji kapacitet." Ob tem poudari, kako
pomembna je tesna povezanost vseh delavcev v ekipi, ki je,
kot pravi, močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen.
Ker je v zadnjem obdobju v Kranjski Gori poletna sezona
skoraj enako možna kot zimsko, je dejansko vse leto na
smučišču. Po Planici sledi pregled naprav in priprava na
naslednjo sezono, nato pa urejanje prog in letnega sankališča Besna Pehta. Dela je toliko, da pogosto trpi družinsko
življenje, a se mu kljub temu zdi zelo pomembno, da hodi
na "šiht" z željo po novem znanju in napredku. In z zavedanjem, da je tam zaradi ljudi. "Turisti so iz vseh vetrov,
težko je pričakovati, da bo vsak dobre volje in nasmejan.
V močnih sezonah je hudo tudi za domačine, ki ne morejo
normalno niti z enega konca kraja do drugega." Da destinacija včasih enostavno "postane premajhna", se zaveda
tudi kot član lovske družine Kranjska Gora. "Ljudje želijo
imeti svoj mir, nikomur niso dolžni pojasnjevati, da morajo zaradi spravila lesa zapreti cesto," je odločen. Žal mu
je, da je odnos številnih turistov do narave zelo slab. Prepričan je, da je v turizmu treba imeti pravo vizijo in strategijo, le tako bodo nastajala nova delovna mesta, mladi pa
bodo ostajali v kraju. "Dejstvo je, da turisti iščejo domače
proizvode, nekaj avtentičnega. Mogoče je tukaj priložnost,"
razmišlja.
Daljši pogovor s Sebastjanom Gašperinom si boste od sredine aprila naprej lahko ogledali na novem destinacijskem kanalu in prebrali na blogu Vsi smo Kranjska Gora.
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april 2019
Petek, 5. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 9.00
PREDSTAVA ZA OTROKE, ABONMA ŠOLSKI: »SNEGULJČICA«
Organizator: GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00
Petek, 5. april • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 20.00

Odpiralni čas razstave:
Petek, 12. 4. 2019: od 17.30 do 19.00
Sobota, 13. 4. 2019 – nedelja, 14. 4. 2019: od 9.00 do 19.00
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana;
Info: kud.dovje@gmail.com

FOLKLORNI VEČER DOMAČE SKUPINE: »NAŠIH DESET LET«

Petek, 12. april • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

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

POGOVOR Z AVTORJEMA KNJIG »IGRA IN BISERI« TER »SNEG NA
ZLATI VEJI«: »NAVEZA BIŠČAK – ŠKAMPERLE«

Petek, 5. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 21.00
SCHLAGERPARTY: »NOCKIS«
Organizator: HIT, d.d.; Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 6. april • Jesenice, Dvorana Podmežakla Jesenice–Kranjska
Gora, pokopališče, 11.00
KOLESARSKI IZLET V SPOMIN NA JURETA ROBIČA:
»9. KOLESARSKI IZLET – ZA JURETA 2019«
Program:
11.00: Odprtje in start kolesarskega izleta v Kranjsko Goro
11.50: Prihod in ogled spominskega obeležja v Gozdu - Martuljku
Ob tej priložnosti bo Občina Kranjska Gora razkrila dve novi obeležji
Juretu v spomin.
12.15: Prižiganje sveč Juretu v spomin in zaključek

Pogovor bo vodila Monika Sušanj.
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej
Jesenice, Slovenski planinski muzej;
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si, info@planinskimuzej.si
Petek, 12. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30
DRAMA, F. VOGA: »SLOVENEC ZA VSE ČASE«
Čufarjev maraton 2019, Območno srečanje gledaliških skupin.
Organizator: JSKD in GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si,
04 583 31 00
Petek, 12. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20.00 dalje
VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE: »SLOVENSKI VEČER
& OBERKRAJNERJI«

Organizator: Zavod za šport Jesenice, Fundacija za šport, Občina
Jesenice; Info in prijave: zsj.programi@siol.net, 051 685 240

20.00–22.00: Pogostitev
21.00 & 22.30: Zabava ob glasbi
Organizator: HIT, d.d.; Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 6. april • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora,
nad pošto v Mojstrani (Savska cesta 1), 18.00

Sobota, 13. april • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, 11.00

DELAVNICA IZDELAVE BUTARIC IN ROŽ IZ KREP PAPIRJA
Delavnica je brezplačna. Ves material zagotovljen. Potrebna
predhodna prijava na delavnico.
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; Info in prijave:
Gregor 051 370 845, mladi.kg@gmail.com
Sobota, 6. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.00 & 23.00
GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: »AKORDIKA«

BLAGOSLOV MOTORJEV
Organizator: TD Kranjska Gora; Info: klavdija.gomboc1@gmail.com
Nedelja, 13. april • Kranjska Gora, Ljudski dom, 19.30
KOMEDIJA – VINKO MÖDERNDORFER: »MAMA JE UMRLA DVAKRAT«
KD Cuker Teater Portorož. Režija: Vesna Jevnikar. Vstopnina.
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora,
Info: apartmaji.mlinar@gmail.com

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

Nedelja, 13. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
20.30

Torek, 9. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

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

ROMANTIČNA KOMEDIJA S SONGI IN BENDOM V ŽIVO, G. ČUŠIN:
»ZA ZMERAJ!«
Čufarjev maraton 2019, Območno srečanje gledaliških skupin.
Organizator: JSKD in GTČ Jesenice; Info: gtc@gledalisce-tc.si,
04 583 31 00
Sreda, 10. april • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, 16.00
ETNOLOŠKA DELAVNICA: »IZDELOVANJE PRAJKLOV IN PREST«
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; Info: muzej.liznjek@gmj.si,
04 588 19 99. Vstopnina.
Petek, 12. april • Dovje, Aljažev prosvetni dom, 17.00
ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL

Organizator: HIT, d.d.; Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Ponedeljek, 15. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30
KOMEDIJA, M. TREMBLAY: »NORE BABE«
Čufarjev maraton 2019, Območno srečanje gledaliških skupin.
KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana
Organizator: JSKD in GTČ Jesenice, Info: gtc@gledalisce-tc.si,
04 583 31 00
Torek, 16. april • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, 17.00
ODPRTJE ETNOLOŠKE RAZSTAVE IN DELAVNICA PEKE POTICE:
»KRUH MED PRETEKLO IN SODOBNO USTVARJALNOSTJO«
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Torek, 16. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30
LJUDSKA IGRA: »VEDEŽ«
Čufarjev maraton 2019 – Območno srečanje gledaliških skupin
Farno KD Koroška Bela

Četrtek, 18. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
MOJ KINO
Organizator: MOJ KINO, Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00
Petek, 19. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.00 & 23.00
GLASBENI VEČER: »ELEGANCE & CO. & IVA STANIČ«

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

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

Sreda, 17. april • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, 16.00

Sobota, 20. april • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora,
nad pošto v Mojstrani (Savska cesta 1), 16.00

ETNOLOŠKA DELAVNICA: »BARVANJE PIRHOV – PRASKANKA«
Vstopnina
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; Info: muzej.liznjek@gmj.si,
04 588 19 99
Sreda, 17. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30
KOMEDIJA, FRANCI TUŠAR: »SKOK ČEZ PLOT«
Čufarjev maraton 2019 – Območno srečanje gledaliških skupin

USTVARJALNA DELAVNICA VELIKONOČNIH PISANK V EDINSTVENI
KANZASHI TEHNIKI
Delavnica je brezplačna. Ves material zagotovljen. Potrebna predhodna prijava na delavnico.
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora; Info in prijave: Kristina
040 469 575, obozujem.zivljenje@gmail.com

DPD Svoboda France Mencinger Javornik Koroška Bela

Sobota, 20. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.30 & 24.00

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

GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: »MOULIN ROUGE«
Organizator: HIT, d.d.; Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

JUNIK-M, D.O.O., KORZIKA 3, GOZD MARTULJEK

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski etnografski
muzej; Info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99
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Nedelja, 21. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.30 & 24.00

Sobota, 27. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.00 & 23.00

GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: »MOULIN ROUGE«

GLASBENI SPEKTAKEL: »GRIFF & ZUCCHERO CELEBRATION BAND«

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

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

Sreda, 24. april • Kranjska Gora, knjižnica, 16.00

Ponedeljek, 29. april • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB

BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACERJEM

Otroci, stari od 3 do 5 let

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

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora;
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Sreda, 24. april • Kranjska Gora, knjižnica, 16.30
JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB
Otroci, stari od 6 do 7 let
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora;
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Sreda, 24. april • Mojstrana, knjižnica, 17.00
DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Dovje - Mojstrana;
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Torek, 30. april • Kranjska Gora, poletna plaža pred upravno stavbo
smučišča Kranjska Gora, od 19.00 dalje
TRADICIONALNO KRESOVANJE
Nastopa Ansambel Zgornjesavci.
Organizator: TD Kranjska Gora; Info: klavdija.gomboc1@gmail.com
Torek, 30. april • Dovje, Karavla, od 21.00 dalje
KRESOVANJE NAD DOVJEM
Organizator: Turistično društvo Dovje Mojstrana; Info:
info@mojstrana.com, 041 499 029
Torek, 30. april • Gozd - Martuljek, travnik pri hiški ŠD Varpa,
od 19.00 do 22.00

Četrtek, 25. april • Kranjska Gora, Ljudski dom, 15.30

KRESOVANJE V GOZDU - MARTULJKU

MOJ KINO

Organizator: Turistično društvo Gozd Martuljek;
Info: cvetka.pavlovcic@gmail.com

15.30: Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma (sinhronizirano)
17.00: Čudežni park (sinhronizirano)
18.30: Slonček Dumbo
20.45: Mačje pokopališče
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora
(eno uro pred filmom)
Organizator: Moj Kino; Info: www.mojkino.si
Petek, 26. april • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00
DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE

Petek, 3. maj–nedelja, 5. maj • Kranjska Gora, Kolesarski park
IXS EVROPSKI POKAL V GORSKEM KOLESARJENJU
Organizator: MTB Berghi, d.o.o.; Info: info@bike-park.si,
www.bike-park.si, www.ixsdownhillcup.com/en/Rennen/2019/EDC/
Kranjska-Gora

RAZSTAVE

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora

STALNA RAZSTAVA: »VZPON NA GORO«

Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Petek, 26. april • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20.00 dalje
TEMATSKA ZABAVA: »LA NOCHE LATINA & ESQUINA CALIENTE BAND«

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej;
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: »SLOVENSKE
GORE V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV«

20.00–22.00: Pogostitev
21.00 & 22.30: Tematska zabava

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

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

Sobota, 27. april • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

OSREDNJA OBČINSKA SLOVESNOST OB DNEVU UPORA PROTI
OKUPATORJU: »LARA JANKOVIČ, PESMI UPORA«

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; Info: Liznjekova domačija
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
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Izvolili novo predsednico
Združenje borcev za vrednote NOB Dovje - Mojstrana je na rednem letnem
občnem zboru za novo predsednico izvolilo Sonjo Mirtič, ki je nadomestila
dosedanjega predsednika Marjana Knifica.
MARJANA AHAČIČ
Kot je povedala nova predsednica društva Sonja Mritič, so se na srečanju seznanili z delom društva, ki samostojno
deluje že enajst let. "Ugotovili smo, da
so člani v društvu zelo aktivni na vseh
področjih v krajevni skupnosti. Upravni
odbor in nadzorni odbor delata skladno
in opravita vse aktivnosti in zadolžitve.
Ponosni smo, da smo v letu 2018 obnovili grobišče NOV in spomenik druge svetovne vojne. Združenje se je prijavilo na
razpis, s katerim je ministrstvo za delo
delilo sredstva za obnovo vojnih grobišč.

Bili smo uspešni, pridobili sredstva, del
sredstev pa je prispevala Občina Kranjska Gora, ki je bdela nad izvajanjem del.
Vsem, ki so kakorkoli pripomogli izpeljati ta zahteven projekt, se prisrčno zahvaljujemo," je povzela Sonja Mirtič
"Počastili smo stoto obletnico konca prve
svetovne vojne. Svoje življenje je na oltar
svoje domovine darovalo 76 krajanov.
Zato ne zapravimo njihove dediščine, ki
so jo izbojevali v krvi in trpljenju skozi
stoletja. Ohranimo jo, kot so jo imeli v
spominu, preden so žrtvovali svoje življenje za naš boljši jutri. Vojne grozote
niso pozabljene, vendar nas obvezuje

odgovornost za mirno in varno prihodnost nas vseh, za varnost naših otrok,"
je poudarila.
V letih delovanja so sicer izpeljali vrsto
delovnih akcij in projektov, veseli so, da
jim pri številnih stojijo ob strani krajani
Dovjega in Mojstrane. Novo vodstvo si
želi, da Združenje postane dom prijateljstva, v katerega je treba ves čas vlagati,
ga negovati in čuvati, še poudarja Sonja
Mirtič. "Napake naj se odpuščajo, kritike
blažijo in razumejo, spoštovanje, pripadnost in razumevanje naj se sprehajajo
z roko v roki. Dobra dela naj se pohvali in
zaznati moramo sočutje do vseh ljudi."

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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PROGRAMI: MINI SONČEK (5.–7. leta starosti)
MIDI SONČEK (8.–10. leta starosti)
so rdeča nit teniške šole, ki jo vodijo trenerji TK Top-Ten
na zunanjih in pokritem igrišču, v kampu Kamne na Dovjem.
VPIS:
spomladanski: do 1. 5. oz. do zapolnitve mest v skupinah
jesenski:
do 15. 9. oz. do zapolnitve mest v skupinah
do 15. 11. oz. do zapolnitve mest v skupinah
zimski:

Lepo vabljeni vsak viked!
Borovška cesta 91, Kranjska Gora
Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995,
kranjskagora@cokoladnica.si

VABLJENI VSI SONÈKI
PRIJAVE IN INFORMACIJE:
telefon: 041 418 444
e-pošta: lara.glavic@hotmail.com, bj.topten@gmail.com

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

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

Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite
z našo izbrano kavo ali čajem v
RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI.

27 let
TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI V MERCATOR CENTRU NA JESENICAH

OD PONEDELJKA DO SOBOTE od 8. do 20. ure / Tel.: 04 58 31 187 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

VELIKA IZBIRA HRAN, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO - Oglejte si na: www.aro.si

IZDELKI V AKCIJI V APRILU –10% in UGODNO
N&D VRHUNSKA
HRANA ZA PSA 12 kg
–10%

60% MESA, 20% SADJA,
20% BUČA

BOSCH 15 KG

ODLIČNA HRANA ZA PSA,
BREZ ŽIT, Z OVČETINO IN
RIŽEM, DODATEK ZA SKLEPE

UGODNA CENA:
samo 29,90 €

Vrhunski pesek s

390% vpojnostjo.
Vonj po otroškem
pudru. Se ne
prijema na dlako
in tačke.

Pri nas dobite tudi:
- Male živali
- Akvarijske in
ribniške ribe
- I zdelujemo
akvarije,
aqua-terarije ….

BOSCH DOG 20 KG

PRESTIGE HRANA ZA
PTICE IN GLODAVCE

KVALITETNA NEMŠKA
PREMIUM HRANA ZA PSA.

UGODNA CENA:
SAMO 29,00 €
1 KG 1,45 €

VSAK MESEC ENA VRSTA HRANE V AKCIJI.
WC MAČJI PESEK -10%
7kg 8,30 € ali 15kg 15,80 €

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

BUNNY HRANA ZA
VSE VRSTE GLODAVCEV

SKUDO ZAŠČITA
1 LETO PROTI BOLHAM,
KLOPOM

Tokratni nasvet:

Pravočasno zaščitite svojega psa in mačko
proti bolham in klopom
BOLHE SE V STANOVANJU ZELO HITRO RAZMNOŽUJEJO
(VSAKA BOLHA IMA DO 60 MLADIC VSAKIH 5 TEDNOV!)
KAJ MORATE NAREDITI, DA SE IZOGNETE INVAZIJI BOLH?
POKLIČITE ZA NASVET NA TEL.: 040/471-971 ali e-mail
NA ZALOGI IMAMO VELIKO SREDSTEV ZA ZAŠČITO!

KUPON - 10%
VELJA ZA VSE
IZDELKE RAZEN ZA
IZDELKE V AKCIJI!
ODREŽI IN PRINESI!

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

TENIŠKO DRUŠTVO TOP TEN MOJSTRANA, ULICA ALOJZA RABIČA 42 A, MOJSTRANA

DRUŽABNOST, PESTRA VADBA, STROKOVNOST,

