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MARJANA AHAČIČ, FOTO: TINA DOKL

Kranjskogorski občinski svet je prejšnjo sredo potrdil prvi 
rebalans občinskega proračuna, s katerim med drugim 
dodatno namenja sredstva za ureditev sobe Krajevne sku-
pnosti Dovje - Mojstrana, za nakup vozil PGD Dovje in Gozd 
- Martuljek ter za sanacijo cest po naravni ujmi. Dodatnih 
126 tisoč evrov občina namenja za turizem, povečana so 
tudi sredstva za urejanje javnih sanitarji in za sprehajalne 
poti. Razlog za spremembe je predvideno povišanje prora-
čuna na prihodkovni strani (za nekaj več kot devetsto tisoč 
evrov), ki gre predvsem na račun sofinanciranja investicij 
s strani države, višje turistične takse in komunalnega pri-
spevka in tudi davka na promet nepremičnin in koncesij-
skih dajatev od iger na srečo.
"Rebalans proračuna je bil narejen tudi na podlagi nekaj 
manjšega ostanka lanskega proračuna, kar je posledica dej-
stva, da smo lahko v pretekli gradbeni sezoni naredili več, 
kot smo načrtovali. Sicer pa v proračunu ostaja investicija 
v Vrtec Mojstrana; upam, da bomo pridobili gradbeno dovo-
ljenje in bo projekt stekel že v letošnjem letu," je 11-milijon-
ski proračun občine komentiral župan Kranjske Gore Janez 
Hrovat. Ob tem je izrazil upanje, da se bodo vremenske raz-
mere toliko umirile, da bodo gradbeniki tudi letošnjo sezo-
no lahko zastavili s polnimi močmi. "Upam, da bosta vsaj 
do poletja urejeni Belca in kanalizacija v Podkorenu ter da 
se ceste po dolini, posebej odsek državne ceste od Podkepe 
do Aljaževega spomenika, uredijo v roku, kar bo omogočilo 
normalno tekoč promet po dolini," je poudaril župan.
Svetniki so na seji potrdili tudi dopolnitev pravilnika o 
sprejemu otrok v vrtec, po katerem se za otroke, ki obi-

skujejo vrtec v Kranjski Gori in Mojstrani, pa nimajo stal-
nega prebivališča v občini Kranjska Gora, s starši sklene 
pogodba za vsako šolsko leto posebej, s tem, da imajo pri 
ponovnem vpisu prednost pred drugimi novinci, ki nima-
jo stalnega prebivališča v občini in vlagajo vlogo za vpis 
prvič. "Na ta način smo želeli omogočiti, da imajo pred-
nost za vpis v vrtce otroci staršev, ki živijo v Kranjski Gori, 
otroke od drugod pa sprejmemo, če imamo na voljo dovolj 
prostora," je pojasnil župan. V občini je sicer za zdaj dovolj 
prostora za vse otroke, ki jih starši želijo vključiti v vrtec, 
tako da omejitev vpisa do sedaj še niso imeli.
Občinski svet je potrdil tudi letošnje prejemnike občinskih 
priznanj. Zlati grb Občine Kranjska Gora bo 7. avgusta na 
osrednji proslavi ob občinskem prazniku prejel Simon 
Oblak, priznanja Občine Kranjska Gora pa Darinka Tar-
man, Miroslava Smolej in Zvonko Jereb.

Prvi letošnji rebalans proračuna
Občinski svet je na majski seji potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna občine 
in predlog prejemnikov letošnjih občinskih priznanj. Pri sprejemu v vrtec 
prednost domačim otrokom.

MARJANA AHAČIČ

Kranjsko okrožno sodišče je župana 
Janeza Hrovata oprostilo obtožb o pre-
prečevanju uradnega dejanja uradni 
osebi med delovno akcijo v Mali Pišni-
ci. Gre za epilog incidenta, ki se je zgo-
dil pred dobrima dvema letoma, ko so 
domačini želeli očistiti pot v Malo Pi-
šnico, ki poteka po Triglavskem naro-
dnem parku, a je zaradi nevarnosti že 

desetletja zaprta. Delo so prostovolj-
cem, ki so želeli urediti pot, preprečili 
nadzorniki TNP. Medtem je eden od 
nadzornikov padel s poti po brežini, 
ker naj bi ga, tako so izpovedali nad-
zorniki, odrinil župan Hrovat. Utrpel 
je lahke poškodbe. Priče pa so na pri-
čanju izpovedale, da se je nadzornik 
TNP sam vrgel v ruševje.
Sodnica je pojasnila, da dogodek 
nima vseh znakov očitanega kazni-

vega dejanja, med pooblastili nadzor-
nikov parka namreč ni preprečevanja 
nadaljevanja del prostovoljcem, pač 
pa so le identifikacija oseb, ki izva-
jajo prekrške, izrek glob in podobno. 
"Če ne bi bil župan, se ne bi znašel na 
sodišču," je prepričan župan Hrovat. 
"Kot planinec in nekdanji alpinist 
spoštujem vrednote narave, v kateri 
sem bil vzgojen. Zame je narava sve-
ta," je dodal.

Sodišče oprostilo župana
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STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE KRANJSKA GORA 2030

Povabilo vsem generacijam k sodelovanju v anketi  
o razvoju naše občine

Z letošnjim letom se izteka obstoječi razvojni program Občine 
Kranjska Gora, zato smo v občini oblikovali strateško skupino in 
skupaj z zunanjimi izvajalci pristopili k izdelavi novega razvoj-
nega dokumenta. S strategijo bomo določili ključne razvojne 
prioritete in projekte občine za prihodnje desetletno obdobje. 
Strategija trajnostnega razvoja občine bo predstavljala podla-
go za načrtovanje proračunov ter podala usmeritev za delo-
vanje občinske uprave, javnih zavodov ter drugih deležnikov 
v naslednjih letih, občanom in investitorjem pa nakazala smer 
želenega razvoja. 

Ključno izhodišče za pripravo strategije predstavljajo tudi po-
gledi občanov in občank. Prijazno vas vabimo, da izpolnite 

spletni vprašalnik in s tem pomembno prispevate k oblikova-
nju skupne prihodnosti v občini Kranjska Gora. 
Vprašalnik je anonimen in bo do konca junija 2019 dostopen 
na spletni strani Občine Kranjska Gora oz. na naslednji povezavi: 
https://obcina.kranjska-gora.si/objave/
V tiskani obliki bo vprašalnik na voljo v sprejemni pisarni obči-
ne in v vseh enotah knjižnice. 
Na spletni strani občine vas bomo sproti obveščali o rezultatih 
spletne ankete, zasnovah novih usmeritev in dogodkih, pove-
zanih s strategijo.  
Vabljeni, da izpolnite vprašalnik in sooblikujte strategijo Kranj-
ske Gore 2030.

Mesec junij nas je obdaril s prvimi res 
toplimi sončnimi žarki letos in le še 
obilica snega po gorah, ki je zapadel 
v spomladanskih mesecih, nas spo-
minja na obilne padavine, ki jim ni 
bilo konca. Mesec junij bo v znamenju 
podelitev spričeval in ocenjevanja ce-
lotnega dela naših prihajajočih gene-
racij in seveda v znamenju kulture ob 
dnevu državnosti.
Prehod v srednjo šolo je zagotovo ena 
največjih stvari v človeškem življenju 
in upam, da bodo vsi ali skoraj vsi sto-
pali v prihodnost pogumno in uspeli 
dosanjati v življenju to, kar si najbolj 
želijo, ne glede na stopnjo izobrazbe, 
ko jo bodo dosegli.
Vabim vas na kar nekaj dogodkov, ki 
nam jih bodo pripravili učenci obeh 
šol ob zaključku leta, pa tudi na pri-
reditve pod pokroviteljstvom župana, 
ko bomo res samo najboljšim podelili 
nagrade z imenom županova petka za 
odličen uspeh v prav vseh razredih.
Tudi maj je bil pester z različnimi ak-
tivnostmi. Naj pohvalim tudi mlade, 
ki delujejo v gasilskih društvih za vse 
prikazane spretnosti na občinskem 
gasilskem tekmovanju in najboljšim 
zaželim veliko uspehov na tekmova-
njih višjega ranga. Bil sem prisoten na 
vaji domačega Gasilskega društva Pod-
koren, ki so jo organizirali skupaj s so-
sednjima društvoma Ukve (Uggoviza) 

in Ričarja vas (Riegersdorf), na pomoč 
pa jim je priskočilo številno pobrateno 
moštvo iz Topolščice. Res smo lahko 
ponosni na svoje gasilce, saj so strokov-
ni, predani, pogumni in tovariški. Naj 
se jim na tem mestu v imenu vseh ob-
čanov, ne le tistih, ki smo ali ste njiho-
vo pomoč že potrebovali, zahvalim za 
humanost in pripravljenost priskočiti 
na pomoč slehernemu občanu, pa naj 
gre za požar ali kakšno drugo nesrečo.
Letos visok jubilej, to je 130 let delo-
vanja, praznuje Prostovoljno gasilsko 
društvo Dovje in tudi visoka številka 
kaže, kako so se že naši predniki za-
vedali pomembnosti organiziranja 
požarne obrambe, kot so ji takrat de-
jali. Čestitam jim v imenu celotne ob-
čine in jim želim uspešno delo tudi v 
prihodnosti.
Občina Kranjska Gora v teh dneh do-
končuje kar nekaj stvari. Ponosen 
sem na novi tekaški nadhod v Rate-
čah, še posebno pa na dokončanje 
golfskega igrišča v Kranjski Gori, ki 
ga je uredil Golf klub Kranjska Gora 
skupaj z občino in ob pomoči prosto-
voljcev Turističnega društva Kranjska 
Gora. Lep dogodek v petek, 7. junija, 
bo ob odprtju novega golfskega igrišča 
tudi praznovanje 115-letnice organizi-
ranega turizma v Kranjski Gori.
Naj bo prehod v poletje brez vročin-
skih šokov in neurij, upam, da vam 

uspe ujeti nekaj prepotrebnega odklo-
pa, pa naj bo to na morju, doma ali v 
objemu gora. Tudi sam bom v priha-
jajočem poletju na samotnih gorskih 
poteh, ki so mi že od nekdaj tako dra-
ge, spet mnogo lažje zadihal.
Pa naj zaključim ta uvodnik z mislijo 
enega naših najbolj karizmatičnih al-
pinistov in vzornika mladih moje in 
kasnejših generacij, pokojnega Nejca 
Zaplotnika. "Gore so bile moj dom, v 
njih sem se počutil varnega, le tu sem 
občutil, da sem gospodar položaja. V 
dolini so me vodili trenutki, kakor so 
pač prihajali in odhajali, početi sem 
moral stvari, ki so jih ljudje zahteva-
li in pričakovali, gore pa so bile brez-
mejne, kakor so bile brezmejne moje 
sanje."

Lepe poletne dni vam želi 
vaš župan Jani Hrovat 

Drage občanke, spoštovani občani 



6 | AKTUALNO

URŠA PETERNEL

Občina Kranjska Gora je prva gorenj-
ska občina, v kateri je zaživel projekt 
Prostofer. Namenjen je socialno šib-
kejšim upokojencem, ki nimajo avta 
in težko pridejo do avtobusa niti ni-
majo svojcev, ki bi jih lahko odpeljali 
po opravkih, k zdravniku ... V sklopu 
projekta lahko pokličejo na brezplač-
no telefonsko številko 080 10 10 in 
naročijo prevoz do bolnišnice, zdrav-
nika, javnih ustanov, voznik pa jih po-
tem odpelje tudi nazaj domov. 
Kot je dejal Miha Bogataj iz zavoda 
Zlata mreža, pod okriljem katerega 
deluje projekt, gre za edinstvene pre-
voze od vrat do vrat, ki jih opravljajo 
prostovoljni šoferji. Beseda prostofer 
je tako skovanka besed prostovoljec in 
šofer; v kranjskogorski občini imajo 
za zdaj pet prostovoljnih šoferjev, vsi 
so mlajši upokojenci (Izidor, Jože, Bu-
dimir, Franc in ena voznica – Zorana). 
Računajo, da bo glede na velikost ob-
čine to zadoščalo. Dnevno naj bi opra-

vili prevoz ali dva, kar pomeni, da bo 
vsak šofer opravil štiri do pet prevozov 
mesečno. Kot je poudaril Bogataj, so 
prevozi za uporabnike brezplačni. 
Občina Kranjska Gora je za projekt za-
gotovila električno vozilo Renault Zoe, 
krije pa tudi stroške klicnega centra. 
Župan Janez Hrovat je dejal: "To je po-
moč, roka občanom, ki si ne morejo 
privoščiti svojega prevoza, ki nima-

jo avta in težko pridejo do avtobusa. 
Rad bi se posebej zahvalil občanom, ki 
so se javili za prostovoljne šoferje in 
bodo opravljali prevoze. V prihodnjih 
mesecih se bo pokazalo, kako se bo 
projekt prijel med ljudmi. Če bo res 
velik odziv, bomo razmišljali tudi o 
nadgradnji sistema. Občina Kranjska 
Gora sicer pripravlja tudi avtobus 'Hop 
on Hop off', ki bo prav tako olajšal pre-
voze občanom."
Izidor Podgornik, prostovoljni šofer 
oziroma prostofer: "Že kot predsednik 
društva upokojencev opravljam veliko 
prostovoljnega dela, z odločitvijo, da 
postanem voznik, pa želim biti zgled 
drugim članom. Moram priznati, da 
imam tremo, ki se bo s prvim prevo-
zom verjetno razblinila. Potreb po pre-
vozih je precej, v Mojstrani je veliko 
domačinov, ki s prevozi že zdaj poma-
gajo prijateljem, znancem."
V projekt je za zdaj vključenih dvajset 
slovenskih občin, v zavodu Zlata mre-
ža pa si želijo, da bi se vključile prav 
vse občine. Projekt ima namreč še eno 
dodano vrednost: osebe, ki potrebuje-
jo prevoz, so običajno tudi osamljene, 
zato se na ta način povečuje tudi nji-
hova socialna vključenost.

Brezplačni prevozi za upokojence
V začetku maja je v kranjskogorski občini zaživel projekt Prostofer, ki je 
namenjen socialno šibkejšim upokojencem, ki nimajo prevoza. Prostovoljni 
vozniki jih z električnim vozilom, ki je v lasti Občine Kranjska Gora, brezplačno 
odpeljejo po opravkih, k zdravniku ...

Projekt Prostofer je v kranjskogorski občini zaživel 6. maja. Prevoze opravljajo z 
električnim vozilom Renault Zoe, ki je v lasti Občine Kranjska Gora. / Foto: Gorazd Kavčič

Nekaj dejstev o Prostoferju:
–   Prevozi so namenjeni občanom občine Kranjska Gora, in sicer 

socialno šibkejšim upokojencem, ki nimajo lastnega prevoza 
ali svojcev.

–  Prevozi so za uporabnike brezplačni.
–   Prevoz je treba naročiti vsaj tri dni vnaprej na brezplačno 

telefonsko številko 080 10 10.
–   Prostovoljni šoferji uporabnike odpeljejo po opravkih, do 

javnih ustanov, zdravstvenega doma, bolnišnice (na Jesenice, 
tudi Golnik in v Ljubljano) in nazaj domov.

–   Slepi, slabovidni ali gluhi uporabniki morajo imeti 
spremljevalca, medtem ko invalidov na vozičkih ne prevažajo.
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Aktivnosti projekta je po ponovnem 
imenovanju na mesto župana aprila 
letos spet prevzel Bogdan Janša. "Tu-
ristični trendi, napovedi obiska ter ja-
sno sporočilo rezultatov in statistično 
obdelanih podatkov lanskega uspešno 
izvedenega promocijskega dneva ka-
žejo na to, da je treba projekt pospe-
šeno nadaljevati tudi letos. Projekt 
poteka večplastno, vsebinsko je razde-
ljen na strokovni del, izvedbeni del in 
komuniciranje z javnostjo, predvsem 
pa gredo glavne aktivnosti v smeri 
obveščanja o ukrepih in ozaveščanja 
obiskovalcev doline," je pojasnil Janša 
in opozoril, da je kljub slabšemu vre-
menu to pomlad že prvi sončni konec 
tedna v dolino privabil ogromno obi-
skovalcev.
"V obdobju zadnjih dveh mesecev je 
bilo izvedenih kar precej aktivnosti 
na terenu in opravljenih nekaj raz-
govorov z vpletenimi v projektu. Tako 
smo konec aprila opravili terenski 
komisijski ogled lokacij avtobusnih 
postajališč za potrebe javnega prevoza 
v dolino Vrata. Predvsem je šlo za to, 
da Direkcija RS za infrastrukturo pred 
izdajo soglasja ugotovi, kje so postaja-
lišča možna na državni cesti in kje jih 
je treba umestiti na samo parkirišče. 
Maja so potekala usklajevanja na mi-
nistrstvu za infrastrukturo glede pre-
kategorizacije ceste in zagotavljanja 
sredstev za asfaltno preplastitev," je 
še povedal.
Občina sicer skupaj s projektantom 
nadaljuje pripravo dokumentacije za 
gradnjo parkirišč in pripravo prostor-
skih aktov, kjer je to potrebno. Hkrati 
pričakujejo objavo razpisov Eko sklada 
RS in ministrstva za okolje in prostor 
za nakup električnih mini busov in 
kombijev za potrebe javnega prevoza.
Sicer pa Janša zagotavlja, da bodo še 
do začetka glavne turistične sezone 

veliko pozornosti namenili ukrepom 
za umirjanje prometa na izpostavlje-
ni točkah, v Mojstrani, ob Triglavski 
cesti in na odseku ob izhodu iz na-
selja v smeri proti dolini. "Hkrati na-
meravamo na vstopu v dolino posta-
viti elektronski ekran z elektronskim 
števcem izpisov, ki bo štel število vsto-
pov vozil v dolino in to sproti prika-
zoval na ekranu. Gre za ukrep, ki bo 
jasno prikazoval, da so številke vozil, 
ki vstopajo v dolino in o katerih go-
vorimo, resnične in zaskrbljujoče. Vsi 
podatki bodo sproti in javno dostopni 
na spletni strani občine, kjer bo pro-
jekt dobil tudi svoj prostor za objave in 
spremljanje aktivnosti. Verjamem, da 
bo s tem marsikateri obiskovalec doli-
no raje obiskal peš, po poti Triglavske 
Bistrice, ki ravno te dni dobiva nove 
informacijske table," je še povedal.
Na parkirišču v Vratih sicer namera-
vajo skupaj s Planinskim društvom 
Dovje - Mojstrana obiskovalcem doli-
ne deliti posebne parkirne ure, na ka-
terih bi obiskovalci poleg datuma in 
ure prihoda vidno označili tudi pred-
videni datum in uro odhoda ter na uri 

izpisali telefonsko številko, ki bi bila v 
primeru, da vozilo stoji parkirano dalj 
časa od označenega roka, v pomoč pri 
preverjanju, zakaj se lastnik vozila še 
ni vrnil s Triglavskega pogorja.
Skupaj s TNP načrtujejo tudi, da bodo 
v najbolj obremenjenih koncih tedna 
v avgustu za obiskovalce zagotovili 
krožni javni prevoz od Mojstrane do 
Vrat.
V okviru ozaveščanja in promocije 
projekta bodo k sodelovanju povabili 
tudi učence osnovne šole v Mojstrani. 
"Menim, da so prav oni tisti, ki bodo 
v prihodnje skrbeli za dolino, zato je 
prav, da se s težavami in ukrepi, ki 
jih nameravamo izvajati, seznanijo 
že dovolj zgodaj," je prepričan Bogdan 
Janša.
Poudarja, da gre pri umirjanju pro-
meta v dolino Vrata za izjemno kom-
pleksen projekt s pestro paleto različ-
nih deležnikov, med katerimi so tako 
pristojna ministrstva, lokalno okolje, 
lastniki parcel in gozdov ter TNP kot 
agrarna skupnost, Planinska zveza 
Slovenije ter domače turistično in pla-
ninsko društvo.

Umirjanje prometa v dolino Vrata
Občina tudi letos nadaljuje aktivnosti in ukrepe za umiritev prometa v 
Zgornjesavski dolini s poudarkom na dolini Vrata in dostopu do nje.

Bogdan Janša, podžupan Občine Kranjska Gora, je tudi v novem mandatu pristojen za 
koordinacijo projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata. / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Upravni enoti Jesenice so v letu 
2018 v reševanje prejeli 12.013 uprav-
nih zadev, kar je približno odstotek 
več kot leto prej. Tudi rešili so pribli-
žno odstotek več upravnih zadev, je 
povedala načelnica upravne enote 
Alenka Burnik, ki je predstavila delo 
v lanskem letu. Obravnavali so tudi 
37.938 drugih upravnih in prekrškov-
nih nalog, kar je dobrih šest odstotkov 
več kot v letu 2017. 
V letu 2018 so izplačali 220.870 evrov 
denarne odškodnine za škodo, pov-
zročeno zaradi izbrisa iz registra 
stalnega prebivalstva. Od leta 2014 so 
tako odškodnino priznali 462 osebam 
oziroma izdali toliko odločb. Le pet 
upravnih enot je izdalo več takih od-
ločb oziroma priznalo odškodnino več 
osebam. 
V letu 2018 so izdali 3349 osebnih iz-
kaznic in 1168 potnih listov. Vozniško 
dovoljenje so izdali 1243 osebam, ve-
ljavnost dovoljenja so podaljšali 518 
osebam, parkirno karto pa izdali 38 
osebam. 
K opravljanju vozniškega izpita se je 
priglasilo 469 oseb, 34 kandidatom za 
voznika so dovolili vožnjo s spremlje-
valcem že pred opravljanjem vozni-
škega izpita. 
Izvedli so 179 sodb o prekršku, s kateri-
mi je bila voznikom izrečena sankci-
ja prenehanja veljavnosti vozniškega 

dovoljenja oziroma prepoved vožnje z 
motornim vozilom. 
Povečalo se je število obravnavanih 
zadev na področju tujcev. "Prejeli 
smo 565 vlog za izdajo enotnega do-
voljenja za prebivanje in delo (v letu 
2017 smo takih vlog prejeli 361, v letu 
2016 pa 208). Na dan 31. 12. 2018 je na 
območju Upravne enote Jesenice ži-
vel 1701 tujec s stalnim prebivališčem 
in 1209 tujcev z začasnim prebivali-
ščem," je povedala Burnikova. Največ 
je bilo tujcev iz Bosne in Hercegovine 
(1663 stalno in začasno prijavljenih), 
sledijo Kosovo (423), Srbija (217), Ma-
kedonija (181), Hrvaška (98), Kitajska 
(30) ...
"Tretje leto zapored opažamo tudi po-
večano število vlog za pridobitev drža-
vljanstva Republike Slovenije. V letu 

2018 smo prejeli 63 vlog, v letu 2017 45 
vlog, v letu 2016 pa 38 vlog."
Za nakup orožja so prejeli 88 vlog, za 
nakup streliva pet vlog. Za registraci-
jo orožja in izdajo orožne listine pa so 
prejeli 91 vlog. 
Na novo je bilo registriranih enajst 
društev. V letu 2018 so prejeli vloge za 
izdajo dovoljenja za 133 prireditev, kar 
je skoraj deset odstotkov več kot v letu 
2017.
Zabeležili so tudi povečano število vlog 
za izdajo gradbenih dovoljenj, saj je 
tudi to eden od kazalnikov boljše go-
spodarske situacije. "Dodatno je k po-
večanemu pripadu prispevala nova 
gradbena zakonodaja, ki omogoča le-
galizacijo nekaterih starejših nelegal-
nih in neskladnih gradenj. Tako smo v 
letu 2018 prejeli 92 vlog za izdajo grad-
benih dovoljenj (12 odstotkov več kot 
v letu 2017) in 52 vlog za izdajo grad-
benih dovoljenj za nezahteven objekt, 
poleg tega pa smo prejeli še 76 vlog za 
izdajo odločb, s katerimi se lahko lega-
lizirajo nekateri starejši objekti, ki so 
bili zgrajeni brez ustreznega dovolje-
nja ali pa drugače, kot je bilo dovolje-
no," je povedala Alenka Burnik.
Sicer pa na upravni enoti že vse od 
leta 1997 merijo zadovoljstvo strank, 
ki so jim lani namenile povprečno 
oceno 4,92.

O delu upravne enote
Lani so na Upravni enoti Jesenice, ki pokriva tudi območje kranjskogorske občine, 
prejeli bistveno več vlog za izdajo dovoljenja za prebivanje in delo. Več je bilo tudi 
vlog za izdajo gradbenih dovoljenj, kar kaže na boljšo gospodarsko situacijo.

Načelnica Alenka Burnik

Lani so na območju upravne 
enote našteli osemdeset 
sklenitev zakonskih zvez. 
Veliko parov, ki zakonsko 
zvezo sklenejo izven uradnega 
prostora, se želi poročiti prav 
na območju občine Kranjska 
Gora, najpogostejši lokaciji 
sta jezero Jasna in Liznjekova 
domačija.

Krajevni urad v Kranjski Gori je edini krajevni urad na območju 
UE Jesenice. Deluje dvakrat tedensko, in sicer ob torkih in 
četrtkih med 12. in 15. uro. "Prostori so v objektu na Kolodvorski 
1b v pritličju in nam jih prijazno zagotavlja Občina Kranjska 
Gora. Julija in avgusta, ko beležimo manjši obisk, krajevni urad 
zapremo. Letos ga bomo žal zaprli že 11. junija, saj se soočamo z 
nepredvidenimi bolniškimi odsotnostmi. Tako bo krajevni urad 
zaprt od 11. junija do 30. avgusta," je povedala Alenka Burnik.
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Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
tudi letos izvaja projekt Mladi razve-
seljujejo starejše, ki ga financira Ob-
čina Kranjska Gora. "Medgeneracijska 
srečanja smo začeli na Osnovni šoli 
Josipa Vandota v Kranjski Gori. Sta-
rostnike iz doma Viharnik so učenci 
pod mentorstvom Marte Mertelj toplo 
sprejeli in jih uvedli v svet oblikovanja 
gline. Tokrat smo ustvarjali s črno gli-
no, tako da smo oblikovali še posebej 
elegantne skodelice," je sporočila Ur-
ška Luks. Drugo srečanje so pripravili 
na gregorjevo. Tokrat so otroke gostili 
stanovalci doma Viharnik, delavnico 
pa je vodila lokalna ustvarjalka Mojca 
Ahčin Rozman. V drugi polovici marca 
je sledilo še druženje na temo zelišč. 
Pod vodstvom Monike Mulej z Zelišč-
ne kmetije Hanuman so starostniki in 

otroci kuhali ognjičevo mazilo in me-
deni balzam za ustnice. Aprila so pro-
jekt nadaljevali še z delavnico izdelave 
eko vrečk, kjer so se jim pri ustvarjanju 
pridružili otroci iz vrtca Kekčevi junaki. 
"Na druženjih otroci s svojo mlado-
stjo in neposrednostjo pomagajo sta-

rostnikom ohranjati stik s svetom, 
hkrati pa spoznavajo, da so še vedno 
lahko polni humorja, iskrivih misli 
in znanja. Na ta način se otroci učijo 
graditi spoštljiv odnos do starejših ter 
sprejemati starost in drugačnost," je 
poudarila Urška Luks

Mladi spet razveseljujejo starejše

Zadovoljni z medsebojnim druženjem: šolarji in stanovalci doma Viharnik

KARMEN SLUGA

Učenci Osnovne šole Josipa Vandota 
Kranjska Gora, ki obiskujejo turistični 
krožek, so na 33. vseslovenskem festi-
valu Turizmu pomaga lastna glava, 
ki je potekal v Kamniku, osvojili zlato 
priznanje. Njihovi mentorici sta Petra 
Berčič in Helena Smolej. 
Z raziskovalno nalogo Planica – sne-
žena kraljica, zelo lepo urejeno stoj-
nico, spominki, ponudbo lokalnih 
specialitet in predvsem z maketo pla-
niške 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 od-
ločili, da stopimo zraven," je povedala 
Petra Berčič. 
"Planica vsako leto gosti najboljše 
smučarske skakalce, tekače in nor-
dijske kombinatorce s celega sveta. 
Leta 2019 praznujemo petdeset let le-

talnice bratov Gorišek in štirideset let 
od prve izvedbe Avsenikove skladbe 
Planica, Planica. Leta 2020 bo Planica 
gostila svetovno prvenstvo v smučar-
skih 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 spomin-
kov, ki bo že sedaj opozarjala na te 
športne prireditve," pojasnjujejo mla-
di ustvarjalci naloge, ki se že zgodaj 
navajajo na to, kako je treba delati v 
turizmu, da je uspeh zagotovljen. Iz-
delali bodo družabno igro, spominski 
magnetek ter maskoto in izdali bil-
ten v tujih jezikih. 
"Naša želja in hkrati cilj naše turistič-
ne naloge je narediti načrt in izdelati 
kolekcijo spominkov Planica – sne-
žena 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 de-
lež. Želimo, da spominke povezuje 
neka zgodba, rdeča nit. In prav temu 
sta namenjena naša maskota ter lo-
gotip. Zadali smo si kratkoročne in 
tudi dolgoročne cilje. Naš prvi cilj je 
sodelovanje na turistični tržnici fe-
stivala Turizmu pomaga lastna gla-
va. 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 Plani-
ca – snežena kraljica pa smo trenutno 
še v dogovarjanju s sponzorji," kranj-
skogorski osnovnošolci ne skrivajo 
ambicioznosti.

Zlato priznanje za Planico – sneženo kraljico
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Območna obrtno-podjetniška zborni-
ca Jesenice je s slovesnostjo v dvorani 
jeseniškega gledališča obeležila pol 
stoletja delovanja. A kot je poudarila 
predsednica Henrika Zupan, začetki 
organiziranega združevanja obrtni-
kov na Jesenicah segajo že 65 let na-
zaj, v leto 1954, ko je bilo ustanovljeno 
Obrtniško kulturno društvo Jesenice. 
Danes ima zbornica 264 članov iz ob-
čin Jesenice, Kranjska Gora in Žirov-
nica (od Rateč do Rodin), članstvo je 
prostovoljno in se zadnja leta znova 
povečuje. 
"Naše poslanstvo je pomoč obrtnikom 
in podjetnikom z organizacijo izobra-
ževanj, usposabljanj in seminarjev, 
s specialističnim svetovanjem na 
različnih področjih, informiranjem 
o novostih …" je dejala Zupanova in 
dodala, da je posebno pomembna tudi 
skrb za varovanje interesov obrtnikov, 
da jih sliši politika, ki oblikuje zako-

nodajo. Je pa opozorila, da bi država 
več pozornosti morala nameniti tudi 
spodbujanju mladih za obrtniške po-
klice in sistema vajeništva, saj zadnja 
leta kadra v obrti primanjkuje.
Zato so v zbornici še posebno ponosni 
na obrtnike in podjetnike, pri katerih 
se tradicija prenaša iz roda v rod in 
ki so jim podelili priznanja. Pet pre-
jemnikov prihaja tudi iz kranjskogor-
ske občine.
Posebna priznanja so prejeli tudi čla-
ni, ki dejavnost opravljajo deset, dvaj-
set, trideset, petintrideset in več let.
Slovesnosti sta se udeležila tudi dr-
žavni sekretar za malo gospodarstvo 
Franc Vesel in podpredsednik Obrtno-
-podjetniške zbornice Slovenije Ivan 
Meh, ki je območni zbornici podelil 
zlati pečat 2019, nekdanji dolgoletni se-
kretarki Vilmi Hribar pa bronasti ključ.
Slovesnosti se je poleg županov občin 
Jesenice in Žirovnica udeležil tudi žu-
pan Kranjske Gore Janez Hrovat, ki je 
tudi sam član zbornice. 

Za glasbeni del prireditve je poskrbel 
Gajst'n Band, po uradnem delu pa so 
si udeleženci ogledali gledališko uspe-
šnico Petelinji zajtrk.
Med prejemniki priznanj za nadalje-
vanje tradicije iz roda v rod je tudi Aleš 
Dolhar iz Gostišča pri Žerjavu iz Rateč. 
Priznanje je prevzela njegova mama Ja-
nja Dolhar, ki je povedala: "Gostilna je 
stara že več kot sto let, z njo sem rasla 

Ob jubileju tudi priznanja obrtnikom
Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice, ki združuje tudi obrtnike in 
podjetnike iz kranjskogorske občine, je praznovala pol stoletja obstoja.

Predsednica Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Jesenice Henrika Zupan 

Na slovesnosti so podelili priznanje obrtnikom in podjetnikom za dolgoletno opravljanje dejavnosti in za prenašanje tradicije iz roda v rod.
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Priznanja za nadaljevanje 
tradicije iz roda v rod so 
iz kranjskogorske občine 
prejeli: VE-DOM (upravljanje 
in vzdrževanje nepremičnin), 
Aleš Dolhar (Gostišče pri 
Žerjavu), Martin Grilc (MG 
Montažno mizarstvo), Nataša 
Jereb (Avtoprevozništvo Jereb) 
in Janez Lipovec (Gostilna, 
apartmaji, prevozi Psnak). 
Med prejemniki priznanj za 
več kot 35 let opravljanja 
dejavnosti pa je tudi Zvonko 
Pezdirnik (Avtoprevozništvo 
Pezdirnik) z Dovjega, ki je 
podjetnik že 39 let.
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od malega. Na začetku je bilo za podje-
tnike bistveno težje, saj smo se morali 
boriti. Spominjam se, da so bili na za-
četku lahko zaposleni samo družinski 
člani, šele kasneje smo lahko imeli ne-
kaj zaposlenih. Določeno obdobje sem 
bila tudi predsednica območne zborni-
ce, funkcijo sem prevzela po mami. To 
je bilo obdobje, ko je šla jeseniška žele-
zarna v stečaj in je bilo največ težav z 
nezaposlenostjo. Takrat smo mnogim 
predlagali, naj odprejo svojo obrt oziro-
ma podjetje. Danes je položaj obrtnikov 
in podjetnikov boljši, a še vedno se mo-
ramo boriti, aktualni problemi so zara-
di znižanja pokojnin iz poklicnega po-
kojninskega zavarovanja ... Želela bi si 
tudi več spodbude vajeništvu, saj v obr-
tnih poklicih nenehno manjka kadra."

Dolgoletna članica in nekdanja 
predsednica zbornice Janja Dolhar

MARJANA AHAČIČ

Gre za karikature Marka Kočevarja, s 
katerimi so na domiseln način dopol-
nili obstoječo stalno razstavo Vzpon 
na goro in s katero spodbujajo obisko-
valce k razmišljanju o današnjem do-
življanju gora. Tej temi so se posvetili 
tudi na dogodku ob odprtju.
Kot sta poudarila Aleš Zdešar in dr. 
Irena Mrak, se življenje tudi glede obi-
skovanja gorskega sveta v zadnjih le-
tih, desetletjih intenzivno spreminja. 
Če smo še pred dvajsetimi leti ljudi 
spodbujali, naj gredo v gore, je prav 
množičen obisk gora v zadnjem času 
eden večjih problemov tako z vidika 
vplivov na naravo kot gneče, ki moti 
tiste, ki se odpravijo v gore. 
Aleš Zdešar, TNP: "Slovenska druž-
ba se je odločila, da bo imela Trigla-
vski narodni park, in to odločitev je 
treba spoštovati. Ko sem primerjal 
gorske parke v Evropi, sem ugotovil, 
da je naš glede varstvenih režimov 
popolnoma primerljiv oziroma eden 
tistih, ki imajo najmilejši varstveni 
režim. Predvsem zato, ker je Sloveni-
ja majhna dežela, ki ima zavarovano 
skoraj vse območje Julijskih Alp – dru-
gam kot v park, če si želimo v gore, 
tako enostavno ne moremo. Zato pač 
moramo sprejemati kompromise. V 
švicarskem narodnem parku na pri-
mer sploh ni dovoljeno stopiti z utr-
jene poti ... Avstrijci imajo bistveno 
več gorske narave, zato so meje par-
kov lahko zarisali tako, da imajo čim 
manj problemov. Glede na podatke, ki 
smo jih dobili s štetjem obiska v za-
dnjem času, ugotavljamo, da bomo 
nekaj morali storiti, če bomo želeli, 
da bo doživljanje imelo mesto v tem 
prostoru in da vplivi na naravo ne 
bodo pretirani. Ljudje, posebej Sloven-

ci, smo taki, da radi iščemo samoto, 
in če na primer pozimi ugotovimo, da 
je na Viševniku v danem trenutku pol-
no turnih smučarjev, gremo drugam. 
Tam, kjer uživamo v miru in svobodi, 
a pri tem ne pomislimo, da smo s tem 
razširili območje, kjer narava nima 
miru." 
Dr. Irena Mrak, raziskovalka, profe-
sorica na Visoki šoli za varstvo okolja, 
alpinistka in podpredsednica Planin-
ske zveze Slovenije, se strinja, da se 
območja parka v javnosti najpogosteje 
dojemajo kot območja, kjer je vse pre-
povedano. "Omejitve nam niso všeč, 
gledamo, kje bi jih lahko obšli, ampak 
ko ljudem razložimo, zakaj so določe-
ne omejitve potrebne, pogosto razu-
mejo." Razstava je del projekta šestih 
gorenjskih muzejev in nosi naslov Ne-
verjetne gore.

Nazaj v planinski raj ≠ instant 
planinski raj
V Slovenskem planinskem muzeju so sredi maja 
odprli razstavo z naslovom Nazaj v planinski raj ≠ 
instant planinski raj.

S karikaturami Marka Kočevarja so v 
Slovenskem planinskem muzeju opremili 
obstoječo stalno razstavo Vzpon na goro. 
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 Glede na predstavljene številke je 
bilo tudi preteklo leto za javno pod-
jetje Komunala Kranjska Gora uspe-
šno, kajne?
"Da. Leto smo zaključili z dobičkom v 
višini 65 tisoč evrov, zasluga za to gre 
seveda celotni ekipi podjetja, ki sem 
ji hvaležen za odlično sodelovanje. 
Mislim, da je eden od razlogov za to, 
da delamo tako usklajeno, tudi dobra 
komunikacija. Imamo redne mesečne 
sestanke, kjer se pogovorimo o proble-
mih, izboljšavah, nakupih, popravilih 
strojev in opreme, seveda pa tudi po-
hvalimo za dobro opravljeno delo." 

 Na katerem področju ste pridobili 
največ sredstev?
"Iz naslova ravnanja z odpadki. Temu 
procesu se že dve leti delamo inten-
zivno posvečamo. Lani smo uvedli kar 
nekaj dodatnih izboljšav, ki so ustva-
rile dobiček. Del sredstev, ki jih na le-
tnem nivoju namenimo za nakup vreč 
za embalažo, smo namenili za nakup 
zabojnikov. Odpadki na splošno torej 
za nas niso zgolj strošek, temveč tudi 
priložnost za zaslužek. Tako prodaja-
mo odpadni les, vejevje in odpadno 
jedilno olje – pri zbiranju v posebni 
akciji sodelujemo z obema osnovni-
ma šolama. Ves denar, ki smo ga lani 
zaslužili s prodajo odpadnega vejevja, 
smo porabili za nove zasaditve. Zasa-
dili smo 54 dreves po vsej občini. Akci-
jo bomo nadaljevali tudi v prihodnjih 
letih. Sredstva, ki jih bomo dobili od 
prodaje sekancev, bomo še naprej na-
menjali za pogozditev občine. Zasa-
ditev dreves nam izvaja vrtnarija iz 
Medvod, pri čemer večinoma sadijo 
avtohtona drevesa, na primer bor, in 
takšna, ki so posebej primerna za pti-
ce, kot sta jerebika in glog."

 Kako pa je bilo s porabo soli v pre-
tekli zimi, je bila poraba manjša? 

"Da, to drži. Smo pa več pozornosti na-
menili vzdrževanju opreme in strojev. 
Poudarek je bil predvsem na posipal-
cih, ki smo jih generalno pregledali, 
zamenjali vse dotrajane dele in kr-
milne naprave z namenom, da nam v 
času zimske sezone delujejo brezhib-
no in ne prihaja do zastojev. Za posi-
panje cest uporabljamo kameno sol, 
ki bistveno manj obremenjuje okolje 
kot morska."

 Se je silos, v katerega ste investi-
rali predlani, izkazal za dobro inve-
sticijo?
"Silos se je izkazal za zelo upraviče-
no investicijo. Deluje nemoteno, brez 
najmanjših zastojev. Je računalniško 
voden, tako da dnevno spremljamo 
porabo soli in zalogo za novo naroča-
nje. Glede na omenjeno računalniško 
vodenje podatkov imamo konec me-
seca bistveno manj dela z inventuro 
posipnih materialov. Količine dobav 
in prodaje pa so usklajene.

 V preteklem letu ste tudi dopolnili 
vozni park.
"Tako je, lani smo kupili dve manj-
ši tovorni vozili za potrebe urejanja 
javnih površin. V letošnjem letu pa 

smo že zaključili postopka javnega 
naročanja za dve smetarski vozili, 
eno večje in eno manjše, katerih sku-
pna vrednost je 338 tisoč evrov. Malo 
smetarsko vozilo bo dobavljeno konec 
leta, večje pa predvidoma prihodnjo 
pomlad. Obe smetarski vozili bosta 
imeli večjo nosilnost, predvsem veli-
ko smetarsko vozilo, ki bo imelo no-
silnost deset ton, kar je pet ton več, 
kot jo ima trenutni kamion, s katerim 
opravljamo storitev odvoza odpadkov. 
Z novim velikim smetarskim kamio-
nom bomo zmanjšali stroške prevoza 
na odlagališče nenevarnih odpadkov 
Mala Mežakla in tudi čas pobiranja."

 Pomemben projekt, s katerim se 
ukvarjate, je menjava plastičnih vreč, 
ki so jih gospodinjstva v preteklih le-
tih uporabljala za odpadno embala-
žo, z zabojniki. Kako uspešni ste?
"Zamenjavo smo začeli v začetku 
leta. Odziv občanov je zelo dober. 
Cilj nas vseh, ki delamo na tem po-
dročju, je, da glede na problematiko 
v zvezi s plastiko tudi mi naredimo 
nekaj za naravo in tudi na ta način 
zmanjšamo količine odložene odpa-
dne embalaže."

Uvedli izboljšave in prihranili denar
Z direktorjem javnega podjetja Komunala Kranjska Gora Blažem Knificem smo 
se pogovarjali o lanskih poslovnih uspehih, dosežkih in izzivih letošnje zimske 
sezone ter pripravah na poletno sezono. 

Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska Gora / Foto: Tina Dokl
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 V Gozdu - Martuljku so se oza-
veščanja o problemih, povezanih s 
plastiko, lotile tudi prostovoljke iz 
skupine Eko Rutarščce. Jih podpi-
rate?
"Seveda, vse čestitke za akcijo in trud, 
ki je bil vložen, da je akcija prostovoljk 
Eko Rutaršce iz Gozda - Martuljka 
tako lepo uspela. Tudi na Komunali 
Kranjska Gora smo aktivni glede oza-
veščanja in verjamem, da večina ljudi 
deluje v smeri zmanjševanja količin 
odpadne plastike. Delo na tem po-
dročju bomo nadaljevali. Konec leto-
šnjega leta tako načrtujemo posebno 
akcijo na to temo. Vsem poslovnim 
partnerjem bomo ob zaključku po-
slovnega leta podarili steklene vrčke 
za vodo in na ta način prispevali k 
promociji pitja odlične vode iz pipe. 
Vsaka kupljena pijača v plastenki 
manj pomeni tudi manj možnosti za 
odloženo plastenko v naravi."

 Koliko odpadne plastike pa sicer 
še ostaja v naravnem okolju?
"Stanje se k sreči iz leta v leto izbolj-
šuje. Menim, da predvsem zato, ker je 
občina v celoti vedno bolj urejena. Vi-
zija občine je, da je urejena od table na 
Hrušici, kjer se naša občina začne, do 
državne meje v Ratečah. Opažamo, da 
povsod tam, kjer imamo urejene po-
vršine, občani in obiskovalci bistveno 
manj onesnažujejo. "

 Koliko plastike na leto zberete in 
kam se odpelje odpadna embalaža, 
zbrana na območju občine?
"Lani je prevzemanje odpadne emba-
laže predstavljalo velik problem po 
vsej Sloveniji. V sklopu interventnega 
zakona o ravnanju z odpadno komu-
nalno embalažo nam je v Komunali 

Kranjska Gora uspelo, da smo poobla-
ščenim prevzemnikom oddali vso od-
padno embalažo. Res smo se potrudili, 
da smo problem rešili, predvsem tudi 
z vidika požarne varnosti. Akcijo je 
vodil tehnični vodja Črtomir Kosmač, 
ki se mu ob tej priložnosti še enkrat 
zahvaljujem za uspešno opravljeno 
delo, tako da imamo na današnji dan 
na Komunali zgolj pet ton embalaže.

 Kako kaže za naprej?
"Pooblaščene družbe sproti pobirajo 
dogovorjene količine odpadne emba-
laže, tako da težav na tem področju 
letos ni."

 Lani v tem času ste s policijo in 
medobčinskim redarstvom izvedli 
akcijo preverjanja ekoloških otokov. 
Kakšno je zdaj stanje glede ločeva-
nja odpadkov?
"Še vedno intenzivno delamo na pre-
ventivi in ozaveščanju. S tem name-
nom med občane vse brezplačno de-
limo zabojnike za zbiranje (mešanih 
komunalnih odpadkov, embalaže in 
biološko razgradljivih odpadkov). Ko-
munala se želi približati občanom in 
jim ponuditi možnosti v smislu pravil-
nega ločevanja in upoštevanja navodil 
glede samega ločevanja. V jesenskih 
mesecih bomo pregledovali tako zaboj-
nike občanov kot zabojnike na ekolo-
ških otokih. Stanje še vedno ni dobro, 
čeprav se popravlja. Zavedamo se, da 
pri spremembah navad ljudi ne gre čez 
noč." 

 Lahko na kratko opišete še, ka-
kšno je stanje na področju kanali-
zacije?
"Zelo sem zadovoljen, da smo lani glede 
na rezultate, pridobljene s snemanjem 
kanalizacijskega sistema od hotela 

Alpina do železniškega mostu, večino 
nepravilnosti odpravili in na sistem 
pravilno priklopili vse večje objekte, 
med katerimi je bila tudi kranjsko-
gorska osnovna šola. Za leto 2019 na-
črtujemo še sanacijo ceste v Smerinje. 
Narejeni so projekti za objekte, ki so še 
vedno nepravilno priklopljeni. S pre-
gledi s kamero bomo na območjih, za 
katera menimo, da je še vedno mešani 
sistem, nadaljevali tudi v prihodnje. 
Sanacija odprave napak je dolgotrajna 
in zahtevna. Sicer pa smo lani v okvi-
ru sanacijskih del zamenjali stojalo 
mešala v bazenu čistilne naprave in 
bazen očistili. Pritrditev podstavka za 
mešalo in čiščenje bazena za fekalno 
kanalizacijo je bila zelo obsežna. Dela 
so izvedli slovenski potapljači. Čistil-
no napravo na Tabrah bo v prihodnjih 
letih potrebno nadgraditi in dograditi, 
za kar bo treba nameniti izdatna fi-
nančna sredstva.
V začetku leta smo začeli priprave 
za izdelavo projektov idejne zasnove 
nadgradnje čistilne naprave. Če bo šlo 
vse po načrtih, naj bi bila investicija 
zaključena konec leta 2022.

 Morda na kratko še o vodi: kakšna 
je kakovost pitne vode, v kakšni 
kondiciji je vodovodni sistem?
"V občini Kranjska Gora pijemo kvali-
tetno vodo. Lani smo prevzeli nov vo-
dohran v Podkorenu. Pri vseh sanaci-
jah in obnovah cest v občini menjamo 
tudi cevovode, tako da smo v prete-
klem letu obnovili oziroma zamenjali 
kar 1830 metrov cevovodov. Nadalju-
jemo tudi posodobitve vodohranov in 
raztežilnikov. Obnavljamo tudi hišne 
priključke, kjer je v preteklih letih pri-
hajalo do zmrzali. Dela bomo nadalje-
vali tudi v letošnjem letu, tako da bo 
v zimskih mesecih težav, povezanih z 
zmrzaljo, čim manj.

 Pokopališča, za katera skrbi Ko-
munala, pa so v glavnem urejena ...
"Da. V preteklem letu smo začeli ure-
jati okolico pokopališč, kar bomo 
nadaljevali tudi v letošnjem letu. Bi-
stveno več pozornosti bomo namenili 
košnji pokopališč. Posodobili bomo 
tudi mrliške vežice. Dela smo že za-
čeli v mrliških vežicah na Dovjem. Po 
končani sanaciji bosta tako v funkciji 
obe vežici."

Pooblaščene družbe sproti pobirajo dogovorjene količine odpadne embalaže, tako da 
težav na tem področju letos ni, je zagotovil direktor Knific. / Foto: Tina Dokl



V občinah in komunalnih podjetjih Zgornje 
Gorenjske se zavedajo, da je z ozaveščanjem 
treba začeti že pri najmlajših, zato so četr-
tošolce, njihove učitelje, posledično pa tudi 
starše, sorodnike in sosede, povabili k sode-
lovanju v zbiranju odpadnega jedilnega olja 
iz gospodinjstev. V projekt se je vključilo kar 
dvajset osnovnih šol iz občin Kranjska Gora, 
Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Radovljica in 
Žirovnica, financirale pa so ga posamezna 
komunalna podjetja in občine. Organizira in 
vodi ga podjetje JEKO, d. o. o. 
V okviru projekta so bila v začetku šolskega 
leta izvedena izobraževanja četrtošolcev gle-
de pravilnega zbiranja odpadnega jedilnega 
olja, nato pa so učenci odpadno jedilno olje 
iz gospodinjstev prinašali v zbirne centre, 15. 
5. 2019 pa smo slavnostno razglasili rezultate. 
Iz vsake občine, ki je sodelovala v projektu, 
bomo na izlet peljali po en oddelek (skupno 
sedem oddelkov razredov). 

Iz Komunale Kranjska Gora, d. o. o., sporo-
čajo, da so z rezultati oziroma zbrano koli-
čino odpadnega jedilnega olja izredno za-

dovoljni, saj so se učenci zelo potrudili in v 
sedmih občinah zbrali skupno več kot 16,4 
tone tega odpadka, ki tako ne bo pristal v 
kanalizacijskih ceveh ali celo v naravi.
Ker se je takšen način ozaveščanja izkazal 
za zelo uspešnega, so se občine in komu-
nalna podjetja odločili, da bodo projekt v 
takšni obliki nadaljevali tudi v prihodnje.

Predstavniki podjetja KOMUNALA, KRANJ-
SKA GORA, d. o. o., pravijo, da v gospodinj-
stvih nastane precej odpadnega jedilnega 
olja, a ga večina ne konča na pravem mestu. 
Pogosto se znajde v naravi, kanalizaciji ali na 
kompostu, s tem pa ne poskrbimo, da bi se ta 
odpadek ponovno uporabil. Odpadno jedil-
no olje je namreč treba ločevati in shranjeva-
ti posebej, nato pa ga prinesti v lokalni zbirni 
center, kamor so postavili posebne zabojnike 
za zbiranje. 

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

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

Katera olja zbiramo kot odpadna  
jedilna olja?
�rastlinska olja (npr. olivno olje in olja  

iz različnih semen)
�rastlinske maščobe (npr. margarina ali 

maslo, ki ostanejo po cvrtju).
��Avtomobilskega olja ne smemo zmešati 

z odpadnim jedilnim oljem.

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

ZNANI SO REZULTATI TEKMOVANJA V ZBIRANJU  
ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINSTEV
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V občini Kranjska Gora so četrtošolci 
Osnovne šole 16. decembra Mojstrana 
v letu 2018 zbrali največ olja izmed vseh 
osmih sodelujočih občin, in to v povpre-
čju neverjetnih 53 litrov olja na učenca, 
v letu 2019 pa so bili s prav tako količino 
med 32 oddelki na odličnem 4. mestu.

KOMUNALA, KRANJSKA GORA, d. o. o., 
Občina Kranjska Gora in podjetje JEKO, 
d. o. o., se vsem sodelujočim v omenje-
nem projektu zahvaljujejo za ves trud 
in prizadevnost pri zbiranju odpadnega 
jedilnega olja, zmagovalnemu oddelku 
pa čestitajo za zmago. 
Tako učenci kot tudi učitelji so bili z 
izvedbo projekta zadovoljni in pravijo, 
da bodo odpadno jedilno olje iz go-
spodinjstev tudi v prihodnje prinašali 
v zbirni center. 

Odpadno jedilno olje je največji so-
vražnik pitne vode. En liter odpadne-
ga olja onesnaži kar 1000 litrov vode. 
Zato z njim ravnajte odgovorno. Od-
ločite se modro – odpadno olje shra-
njujte v plastenke, ki jih nato odpeljite 
v najbližji zbirni center. Nikakor ga ne 
vlivajte v straniščno školjko ali lijak!
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Literarna priloga glasila Zgornjesav'c

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

IZBRISANE BESEDE
	 Knjige	več	ne	gorijo	...
	 govorni	nagon	ugaša

v	imenu	tebe	in	nje
	 nekdo	govori
	 o	tebi	z	njo	...

	 po	dolgih	–
	zaukazanih	molkih
in	virtualnih	(na)govorih;

	 ni	več	
	 tebe	v	nji	–
	 ne	nje	v	tebi

(B.	G.,	Sejalec,	2003)	
 

 UREDNIŠTVO LITERARNE PRILOGE:  
 URŠKA KOMAR, FRANCE VOGA  
 IN MATJAŽ GRACER

HUDIČEVA BRV                                                                                                                   

Draga	Brv	hudičeva,																																													
črna	Brv	hudičeva,																																																										
zlata	Brv	hudičeva	–																																																
prenesi	me	na	drugi	breg,																																								
pa	če	ničesar	tamkaj	ni	…

NEIZPOLNJENA
Vidim	te	...

Videm	te	...
vstopati	skozi	vrata

z	rahlo	sklonjeno	glavo
in	osivelo	brado.

Ponoči,
ko	sanje	prekinjajo	spanje,

v	temi	odstranjujem
sledi,	da	ostaneš.

Da	ne	najdeš	poti	nazaj.

Vidim	te.
Pijem.

Srkam	vase.
Vsako	uro,	minuto.
Vsak	trenutek	dneva.

Si.

A	kaj,	ko	te	ni.
Nikoli.

Nikoli	zame.

IZPOLNJENA
Le	tvojo	ramo	potrebujem.
Da	naslonim	glavo	nanjo.

Rada	sem	s	tabo.

Izpolnjena.

POGLED
Sila,	

v	tvojih	očeh	skrita,
vleče;
podira,

odstira	hotenja	strasti,
vabi	me,
vnema
kliče,	

prevzema.

V	eno	sva	zlita.
Ne	z	vinom	–

s	teboj	sem	opita.

(Sejalec,	2003)

           RADA POLAJNAR

GRENKOBA                                                                                                
Stiskati	semenje,	sadje																																												
in	ljudi	...																																																																													
Na	tisti	zadnji	meji																																																																																															
se	izcejajo	najžlahtnejši	sokovi.																																																												
Ko	stisne	še	malo	bolj,																																																																									
primezi	grenkoba.	  

(Sejalec,	2003)	

                            NEŽA MAURER 
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MAMINO IN OČETOVO                              
ZLATO DARILO                                       
V TEŽKIH ČASIH                                     
                                                                     
 Opozorilo 
 prababicam, šepavim pradedkom
 in vsem ljubim, ki so že na oni strani,

 kjer se več ne hodi v gore!                                         

                 
 PO VZPONU NA 
   SONČNO

 KEPO
        
vpis na tolminsko učiteljišče:

PRIPRAVE NA SPREJEMNE IZPITE!
(Srčna zahvala razredničarki, prof. matematike  
z jeseniške gimnazije, za nesebično pomoč pri 
pripravi na sprejemne izpite.)

P E S M I C E,
KI SI JIH SEBI V VESELJE IZMIŠLJAMO,
PRIPOVEDUJEMO, POIMENUJEMO:
»VRTIČKARJI«, UČENCI IN UČITELJI

 ŽIVE ŠOLE:
A moramo jih najprej poimenovati 
s pravim skupnim imenom npr.

 PONOR-ČIVKE,
Pesmice »pesmičkov«, ki so že toliko dozoreli, 
da se znajo notranje presegati - ponorčevati iz 
svoje osebne - lastne in človeške (ne)umnosti do 
šale. Pri tem nikoli ne(u)žalijo sebe in drugih ...

Ime za pesem vsebuje že elemente za nova 
poimenovanja:

»PONOR-ČIVKE«
Ponor je živ prostor, za gibajoče telo, ki 
omogoči nagonsko čivkanje – govorico strahu 
izven razuma, ko piščančki začutijo, 
da so se izgubili ...

»Čivk« je prošnja, klic na pomoč iz strahu.

MISLI V GLAVI. 
MUHA V KAVI.                              
DOKTOR V PISARNI.                   
SARA V MAVČARNI.                      
SARA MEŽIK                                                              

MALI HIŠI SO VELIKE MIŠI
VELIKI HIŠI SO MALE MIŠI
PA PIŠI IN RIŠI,
DA POLOVIŠ VSE MIŠI.

MATIC ROGAR

GRUNTAM PA GRUNTAM,
TUHTAM PA TUHTAM
NIČ MI NE USPE ...
BESEDA SE UPRE ...

NEŽA JUS    

UBOGA ANJA,
KAR NAPREJ SANJA.
UČIT SE JI NE DA,
V OGLEDALU SE RADA IMA.

ANJA MEŽIK

»ČIVKE«   
MANCA SE BAŠE
SE NIČ NE ZREDI –
MAMI JI GOVORI:
JEJ, MANCA, JEJ ...
IN ŠE ENKRAT: JEJ!!

MANCA

SEM GENIJ NEZNANJA
SE VSAK DAN UČIM ...
SE LOPNEM PO GLAVI,
KADAR ZA MIZO ZASPIM.

MANCA

KNJIGE PREBIRAM,
PAMET NABIRAM
	 ✹

PAMET JE TEŽKA,
PADE IZ ROK,
GRE MI NA JOK!

NEJC

KLIČE ME EVA.
VELIK GOVORI.
MAMI POSLUŠA,
SE NESRAMNO REŽI ...

VESNA
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VENERA   
Kopljemo; drug drugega z besedo
sredi najlepšega blišča narave,    
roke so čiste,                  
besede krvave,
v daljavi     
odzvanja zvonec sosedove krave ...
bitja Venere, narave.  

BITI
Svet umorjenih obglavljenih angelov
brezglavo nakupuje,
večinoma so to stvari,
ki jih nihče ne potrebuje ...

Pozabili smo BITI.
Na obrobju nakupovalnih središč
se v bedi človeštva
svetiš kot kič
in si manj kot nič.

ALENKA PETERNEL

DOMOV
V ZLATI KOČIJI
K ZLATEMU SPANČKU ...

GORO POD 
PLAVIM NEBOM
ZLATI VEČERNO SONCE.

GLEDALIŠKA KULISA
IZ OGRAJENIH
SKAL HRIBA ...

V HUDI URI
KAMNITI SVET
NAD ZASELKOM BELCA

ZDRVI K VRATOM 
TEMNE SOTESKE
POD SNEŽNO KEPO ...

VOŽNJA V ZLATI KOČIJI:
NA 4 KOLESIH ČEZ MOST
HUDOURNE BELCE ...

ZALA, MULČKA MALA
IZ "VEČERNE ZARJE",
V AVTU PRED DOMOM ZASPITA.

UCI V HIŠI
PRASKA S TAČKO
PO VRATIH:

 – JUHUHU, ZASPANCA!!!

BENJAMIN GRACER

LJUDEM
LJUDJE!
ČE BI VSI DALI
SVOJA SRCA
NA
DLAN
IN JIH DVIGNILI
K SONCU,
BI SE SVET PREBUDIL
V NOV DAN.
	 ✹

IN NIHČE NE BI VEČ GOVORIL: 
O KONCU ...

LJUDJE!
ČE VSI BI DALI
SVOJA SRCA
NA DLAN,
BI NIHČE VEČ NE VIDEL
MATER JOKATI:
OB MRTVIH MOŽEH IN SINOVIH
NA POŽGANIH DOMOVIH,
NA TIHIH, DALJNIH GROBOVIH ...

BI NIHČE VEČ NE VIDEL
NA TISOČE TRUPEL,
NA TISOČE OKOSTNJAKOV,
VRŽENIH V PLAMEN
ČLOVEKA-ZVERI,
KI SMEJE
JE GAZIL POTOKE KRVI.

LJUDJE!
ČE VSI BI DALI
SVOJA SRCA
NA DLAN,
BI NIHČE VEČ NE VIDEL
DO TAL PORUŠENIH VASI IN MEST ...
IN STOPAL BI SREČNO 
MIMO NAŠIH HIŠ IN CEST,
MIMO VRTOV V POMLADI,
MIMO ŽITNIH POLJ IN LIVADI –
ČLOVEK V VELIKI NADI.

LJUDJE!
ČE VSI BI DALI
SVOJA SRCA 

NA DLAN, 
BI GLAVE UPOGNILI
IN ZAJOKALI
OB SPOMINU NA DAN,
KO DOSTOJANSTVO
SMO SVOJE TEPTALI.

TAKRAT BI VEČ NE POZNALI:
ZLOBE-ZAVISTI-LAŽI ...

TAKRAT BI SRCE,
UTRIPALO OB SRCU –
V NOVE IN SREČNEJŠE DNI.

BENJAMIN GRACER
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SAŠA VEGRI:                                                                                                                                                           

Kogar osvoji igra izmišljanja, ga ne zapusti                                       
in hodi z njim po svetlih in tudi čudnih poteh.                                  
»Z IGRO IZMIŠLJANJA NASTAJAJO MOJE PESMI.«             
        ZA OTROKE IN ODRASLE                                                                 
                                                                                                                                  

IZJEMNI SLOVENSKI PESNICI                                                          
ZA OTROKE IN ODRASLE

SAŠI VEGRI -                         

ALBINI VODOPIVEC                                             
rojeni 12. 12. 1934 v Beogradu

V SPOMIN NA ZADNJE 
  PISNO SREČANJE    

Zemlja in zaznava
                       
Vrnitev se zgodi na kraju,
ki mu pravi Kafka   
krivda odsotnega.
Odsotni naj se otrese krivde.
Kaj drugega mu lahko še svetujemo?
(Govorec se ves čas otresa krivde glede
kršenja svetosti govorice,
naj torej
zunanjega in resničnega sveta
ne sprevrača v iluzijo.
Artur Mos: Uničevalci svetov, MK 196

– Ampak pesniki prav to počenjamo!
       
                                                                               B. G.

Kamnik, 2. avgust 2008

Spoštovani Benjamin                                     

zelo težko pišem, še težje mislim ...
Hvala za fotokopijo Sodobnosti. Ne vem, če sem 
res še živa za Parnas.
Zdaj pišem zelo malo, a še to v srbohrvaščini. 
To ni šovinizem. Kot otrok sem do 10. leta 
govorila srbsko ...

Za vzorec kakšne pesmi pišem.   

I DA SANJAM VEČAN SAN
KAO ŠTO NIKO VIŠE

ZAHVALA ZA STABLO DUVANA 
U MENI,

DA MIRIŠEM PA MIRIŠEM,
I MIRIS SE ŠIRI, MIRIS SE ŠIRI …
ZAPLAKALA SUZA U OKU MOME,
PA SE BLISTA PA SE BLISTA
SUZA U OKU MOME.
ŽIVOT MOJ SE PRAŠTA
Z ŽIVOSTJO TVOJIH ...

PA SVE TIŠE DUŠA MOJA DIŠE ...
PA SVE TIŠE MOJE SRCE KUCA ...
PA SVE TIŠE?...
MOJA MISEL TRAŽI BOGA,
JEDNOG SAMOG ILI VIŠE,
DA TIŠINA OKO MENE PRESTAČE,
DA NIŠ ...
I DA SAMO JOŠ DUHANA MIRIS.
I DA SAMO JOŠ STABLO DUHANA 
MIRIS ...

I DA SANJAM VEČAN SAN
KAO ŠTO NIKO VIŠE.

                                               SAŠA   

Kamnik, 10. junij 2008
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MARJANA AHAČIČ

Akcije se je udeležilo 35 članov, ki so 
počistili in uredil večnamenska igri-
šča ter pripravili površine za bali-
nanje, igranje odbojke na mivki in 
otroška igrala. Na pobudo učiteljice 
Katarine Kejžar, osmošolcev in njiho-
vih staršev so očistili kolesarski poli-
gon.
"Še v tem letu se bo v parku dokončno 
uredil še prostor za piknik, ki ga bodo 
lahko za svoje potrebe najeli tako 
člani društva kot tudi zunanji člani. 
Cenik in pravila uporabe bo društvo 
objavilo na svojih spletnih straneh. 

Prav tako sta oživeli obe nogometni 
igrišči, na katerih je konec maja svo-
je priprave opravila tudi nogometna 
reprezentanca Slovenije, kar nam je 
vsekakor lahko v ponos in veselje," 
je povedal predsednik društva Robert 
Plavčak. Društvo si tudi prizadeva, da 
bi čim prej pridobili gradbeno doku-
mentacijo za nadaljevanje izgradnje 
servisno-gostinskega objekta; projek-
tna dokumentacija zanj je že v izde-
lavi. 

"Vse uporabnike parka opozarjamo 
na lastno varnost pri uporabi igral in 
igrišč. Prav tako si ne želimo vanda-
lizma in povzročanja škode. Zato naj 
uporabniki uporabljajo večnamenska 
igrala v skladu z namenom in hišni-
mi pravili ter v športnem duhu," še 
opozarja Plavčak in v imenu društva 
vabi obiskovalce, predvsem pa člane 
društva na rekreacijsko druženje ter 
uporabo športnih naprav in objektov 
v Športnem parku Ruteč.

Prostovoljci urejali park Ruteč
Konec aprila so prostovoljci Športnega društva Ruteč uredili park. 

Prostovoljci so očistili in uredili tudi kolesarski paviljon.

Osmošolci v akciji

Planinsko društvo Gozd Martuljk v 
okviru letošnjih praznovanj ob se-
demdesetletnici delovanja organizira 
več dogodkov. Odsek za varstvo gorske 
narave je v sodelovanju z Mladinskim 
odsekom organiziral voden ogled po 
Gozdni učni poti Rute. "Naš namen je 
bil naučiti otroke opazovati, jim pred-
staviti zavarovane rastline, jih naučiti 
prepoznavati nekaj drevesnih vrst ter 
prikazati, kaj je gozd pomenil v vsakda-
njem življenju v času njihovih prababic 
in pradedkov," je povedala vodja mla-
dinskega odseka gozdarka Lili Smiljić. 
"Ker v tem času cveti lepi čeveljc, smo 

se najprej naučili prepoznati to zavaro-
vano rastlinsko vrsto. Poiskali smo ga 
v skalnjaku, si ga dobro ogledali, da bi 
ga lahko kasneje našli na gozdni učni 
poti. Naučili smo se, da je teh lepih rož 
zelo malo, zato jih lahko le opazujemo 
in jih ne smemo nabirati."

Po učni poti

Lepi čeveljc / Foto: Majda Papler V apartmajski hiši Vijolica  
v Kranjski Gori  

iščemo gospodinjo m/ž   

za čiščenje apartmajev.
Možnost redne zaposlitve.

Informacije na 041 672 900.
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LAS – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

KAM MED POČITNICAMI?
(AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA)

 
 
 
 

 

 
LAS Občine Kranjska Gora 

izvajalec program ciljna skupina trajanje programa kraj info. kontakt

Občinska knjižnica 
Jesenice - Kranjska 
Gora

Glina (delavnico bo vodil 
Matic Benet)

od 8 do 15 let od 22 do 26. julija, 
od 13.00 do 14.30 Knjižnica  

Kranjska Gora
Petra  
Divjak

04 5834 215 
petra@knjiznica-jesenice.siMorje (delavnico bo vo-

dila Gordana Lumpret)
od 5 do 10 let od  15. do19. julija  

od 13.00 do 14.30

Občinska knjižnica 
Jesenice - Rateče

Glina (delavnico bo vodil 
Matic Benet)

od 8 do 15 let od 29. julija do 2. avgusta 
od 13.00 do 14.30

Knjižnica  
Rateče

Morje (delavnico bo  
vodila Gordana Lumpret)

od 5 do 10 let od  1. do 7. julija  
od 13.00 do 14.30

Morski svet od 5. leta 
dalje

od  16. do 20. julija  
od 11.30 do 13.00

Občinska knjižnica  
Jesenice - Dovje - 
Mojstrana

Narava (delavnico bo 
vodila Mojca Ahčin)

od 5 do 10 let od 16. do 20. julija  
od 13.00 do 14.30 Knjižnica  

MojstranaMorje (delavnico bo  
vodila Gordana Lumpret)

od 5 do 10 let od 8. do 10. julija  
od 13.00 do 14.30

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

Igrajmo se v Rutah od 5 do 10 let
31. avgusta  
od 10.00 do 18.00

Teniško igrišče v  
Gozdu - Mar-
tuljku ali jasa 
za Vomočem, v 
primeru slabega 
vremena pa v  
Gasilskem domu

Polona  
Petrovič 
Erlah 

041 883 206
polona.petrovic-erlah@amis.net

PD Dovje - Mojstrana

Večerni pohod in prižig 
bakel na Dovški Babi

od 6 do 21 let
10. avgust a 
od 18.30 do 23.00

Dovška Baba
Vesna 
Lotrič

mladina.pddovjemojstrana@gmail.com

Dvodnevni planinski 
tabor Bovški Gamso-
vec–Križ

od 6 do 21 let
od 29. do 30. julija 
ali od 6. do 7. julija 

Triglavsko  
pogorje

Andrej  
Skumavc

mladina.pddovjemojstrana@gmail.com

Mednarodni planinski 
tabor Alpe Adria Alpin 
(Avstrija)

od 6 do 21 let od 11. do 14. julija Malta (Avstrija)
Nina  
Možina

mladina.pddovjemojstrana@gmail.com

Župnija Kranjska Gora Oratorij 2019 mladi od  5. do 11. avgusta Kranjska Gora
Janez 
Šimenc

04 588 11 03  
zupnija.kranjska.gora@rkc.si

Župnija Dovje Oratorij 2019 od 5. leta dalje od 27. do 30. junija Dovje
Franc 
Juvan

04 5891 050 

Društvo mladih  
Kranjska Gora

Uradne ure, likovne 
delavnice, predavanja 
in okrogle mize, športne 
aktivnosti za mlade,  
družabni večeri

mladi skozi celo leto Mojstrana
Gregor 
Miklič

051 370 845  
mladi.kg@gmail.com

DPM Kranjska Gora Letovanje šolskih otrok 
šoloobvezni 
otroci

od 24. julija do 3. avgusta Novigrad
Anja  
Lukan

031 560 590  
dpmkrgora@gmail.com
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URŠA PETERNEL

"Kranjskogorčani smo ponosni in ve-
seli, da smo lahko zraven!" S temi be-
sedami je na slavnostnem koncertu 
ob 145-letnici Pihalnemu orkestru Je-
senice - Kranjska Gora čestital kranj-
skogorski podžupan Bogdan Janša. 
Koncert je ob prisotnosti ministra 
za kulturo Zorana Pozniča potekal v 
dvorani jeseniškega gledališča. Kot je 
poudaril Janša, občini Kranjska Gora 
in Jesenice uspešno sodelujeta na raz-
ličnih področjih, zlasti pa na področju 
kulture in glasbe. Formalno se je so-
delovanje v pihalnem orkestru začelo 
leta 1997, godbeniki pa so nepogrešlji-
vi na največjih prireditvah v občini 
Kranjska Gora. 
Začetki Pihalnega orkestra Jesenice 
- Kranjska Gora segajo daleč nazaj, 
do bohinjskih fužinarjev leta 1874, 
ko je Nikolaj Bernard ustanovil prvo 
kovaško godbo. Vse se je potem na-
daljevalo na Jesenicah. Od leta 1997 
naprej je godba pod imenom Pihalni 
orkester Jesenice - Kranjska Gora ne-
pogrešljiva na vseh velikih dogodkih v 
občinah Jesenice in Kranjska Gora in 
tudi širše. Letno imajo okrog petdeset 
koncertov, že več kot sto let pa igrajo 
tudi prvomajske budnice, zaradi česar 
je bil orkester prav letos vpisan v re-
gister nesnovne kulturne dediščine. 
Na jubilejnem koncertu sta nastopila 

tudi solistka Dunajske državne opere 
Monika Bohinec, Jeseničanka, ki vse-
lej rada nastopi na domačem odru, in 
tenorist Klemen Torkar. Na prireditvi 
so podelili Gallusove značke za dol-
goletno igranje v orkestru, trije člani 
– Srečko Žen, Jože Fele in Vojko Men-
cinger – pa so prejeli najvišje, medna-
rodno priznanje CISM za več kot pet-
desetletno delovanje v orkestru. 
Kot je na slovesnosti dejal predsednik 
orkestra Anton Justin, je godba vezni 
člen med generacijami, v orkestru so-
deluje paleta različnih ljudi, ki pa jih 
združujejo enake partiture ... Ob tej 
priložnosti je orkester prejel tudi pri-

znanje Zveze kulturnih društev Jese-
nice.
Še en vrhunec praznovanja se je zgodil 
dan kasneje, v soboto, s parado devetih 
godb po Jesenicah in skupnim nasto-
pom tristo godbenikov na Stari Savi. 
Sodelovali so pihalni orkestri iz Trbo-
velj, Raven, Štor, Lesc, Bohinja, Gorij, 
Nagolda, Podkloštra in domača godba. 
Orkester zadnjih pet let vodi diri-
gent Dejan Rihtarič, v njem igra 56 
godbenikov, najstarejši je star 78 let, 
najmlajši dvanajst. Kar nekaj članov 
je pri godbi že več kot pol stoletja, re-
korder pa je Jože Lužnik, ki v orkestru 
igra že 62 let.

Veliko praznovanje pihalnega orkestra
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je z jubilejnim koncertom in parado 
devetih orkestrov na Jesenicah obeležil 145-letnico delovanja.

Slavnostni koncert v dvorani jeseniškega gledališča: nastopila je tudi solistka Dunajske 
državne opere Monika Bohinec.

5.7. 31.8.7.6.
CRVENA 
JABUKA

DUBIOZA 
KOLEKTIV

NINA 
PUŠLAR 

www.visitkranj.com
Cenejše vstopnice že v prodaji na vseh prodajnih mestih Eventim in na Petrol servisih.
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ALENKA BRUN

Mednarodni kulinarični festival je bil več kot le strokov-
no tekmovanje. V začetku maja se je zgodil pod okriljem 
hotelirske družbe Hit Alpinea in s podporo javnega zavoda 
Turizem Kranjska Gora, Turistično-gostinske zbornice Slo-
venije in tokrat tudi prvega neodvisnega kulinaričnega vo-
dnika Gault & Millau Slovenija. Kot tak festival tudi vsakič 
pomembno prispeva k promociji gostinskih poklicev med 
mladimi. 
Boštjan Kovačič, idejni vodja festivala, sicer vodja kuhinje 
hotela Ramada Resort Kranjska Gora, je vesel, da je festi-
val do danes tako napredoval. Letos je gostil več kot sto 
tekmovalcev; poleg Slovencev so bili med tekmovalci še 
predstavniki Turčije, Srbije, Črne gore, Italije, Makedonije, 
Avstrije, Ukrajine, Rusije in Mongolije. Slednji so se tekmo-
vanja udeležili prvič in bili navdušeni – tako nad izvedbo 
kot okoljem, kamor je tekmovanje umeščeno, torej Kranj-
sko Goro.

TORTE IN SLADKE SKULPTURE VEDNO NAJBOLJ  
PRITEGNEJO

Tekmovalni del se je odvil v hotelu Ramada Resort Kranjska 
Gora. Tudi tokrat je nad tekmovanji bdela pisana sodniška 
ekipa, tekmovalci pa so moči merili dva dni. Pripravljali so 
nacionalne jedi iz države tekmovalca na sodoben način, 
se spopadali z moderno kuhinjo, največ pogledov pa so na 
koncu zagotovo pritegnili izdelki s področij artistike in sla-
ščičarstva. Pri artistiki so izstopali Turki, medtem ko so 
bili slovenski tekmovalci močni pri tortah. 
Lansko leto je na Mednarodnem kulinaričnem festivalu 
Kranjska Gora slavil Jernej Rac, vodja kuhinje v hotelu Špik 
v Gozdu - Martuljku, in si tako prislužil tudi vstopnico na 
tekmovanje za naslov najboljšega večregijskega kuharja 
IKKER 2019 na Hrvaškem. Udeležil se ga je februarja in po-
novno pometel s konkurenco. Zmagal je v najbolj zahtevni 
kategoriji, kuhanju trihodnega menija. Letos pa so najvišje 
ocene in priznanja osvojili: v slaščičarstvu Adela Kolar (BIC 
Ljubljana), v artistiki Erdal Badoglu (Turčija), v skupnem 
seštevku priprave nacionalne in moderne jedi pa je naj-
več točk zbrala Slovenka Syu Poropat in tako postala zma-
govalka četrtega Mednarodnega kulinaričnega festivala 
Kranjska Gora. Drugo mesto je osvojil Goran Radivojević iz 
Srbije, tretje pa Evgeniy Chukalkin iz Rusije. Med mladinci 

je sodnike najbolj navdušil Juš Dolničar. Boštjan Kovačič 
nam je še zaupal, da ga rahlo preseneča, da so bili "juniorji 
od seniorjev mnogo boljši". Kar v bistvu niti ni slabo, ker bi 
lahko sklepali, da potencial pri mladih je. 

VEČERJA POD ALPAMI

Organizatorji so k sodelovanju pri odprtju festivala tudi le-
tos povabili gostinske ponudnike iz Kranjske Gore in kot 
novost pripravili kulinarični MasterClass, ki ga je vodil 
vodja kuhinje v Grand Hotelu Toplice Bled Simon Berton-
celj. Dogodek je bil deležen velike pozornosti. Ravno tako 
pa je pritegnil kulinarični večer v Ramada Hotel & Suites 
Kranjska Gora oziroma t. i. Večerja pod Alpami, kjer je go-
ste med drugimi pozdravila tudi Mira Šemić, direktorica 
Gault & Millau Slovenija. V nekaj besedah je predstavila 
prihod gastronomskega vodnika Gault & Millau v Slovenijo 

Kulinarično doživetje pod Alpami
Kranjska Gora je gostila četrti Mednarodni kulinarični festival, v sklopu 
katerega se je na tekmovanjih v različnih kategorijah pomerilo rekordno število 
tekmovalcev iz kar dvanajst držav. Zmaga je ostala v Sloveniji: največ točk 
in skupno zmago je dosegla Syu Poropat, med mladinci pa je sodnike najbolj 
navdušil Juš Dolničar.

Zmagovalka letošnjega Mednarodnega kulinaričnega festivala 
Kranjska Gora Syu Poropat in predsednik sodniške ekipe Iztok 
Legat, tudi častni član svetovne kuharske zveze WACS  
/ Foto: arhiv dogodka
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in sploh bila ta večer – lahko bi rekli – neformalni pove-
zovalec programa med hodi, saj je najprej pomagala pri 
kombinaciji vin in hrane, pred vsakim hodom pa potem 
na kratko predstavila spremljajoče vino. Njen entuziazem 
je bil nalezljiv, gostje so ji z veseljem prisluhnili. 
Za okusni štirihodni meni so tokrat poskrbeli Slovenca, 
Hrvat in Italijanka. Klemen Drole (Ramada Hotel & Suites) 
je postregel pozdrav iz kuhinje, v katerem je svoje mesto 
dobila tudi njegova salama z ocvirki. Fabricio Vežnaver iz 
restavracije Pergola v Savudriji je pripravil toplo predjed z 
morskimi okusi, Dalibor Janačković iz večkrat nagrajene 
restavracije Calypso, Perla, Resort & Entertainment iz Nove 
Gorice pa je glavno jed poimenoval kar Deževni maj. Glav-
no vlogo na krožniku je namenil opečenemu telečjemu 
hrbtu. Sladko čokolado, maline in lešnike je na zadnjem 
krožniku poročila Ilaria Gentile iz slaščičarne Ily iz Trsta. 

VESELIJO SE PETEGA FESTIVALA

"Veliko truda, znanja in sodelovanja je potrebnih, da je 
Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora stalnica na 
koledarju slovenskih etno-gastronomskih dogodkov. Vsa 
naša prizadevanja tečejo v smeri nadaljnjega razvoja festi-
vala. Upam si trditi, da smo strogo tekmovalno naravna-
nost že presegli, saj je dogodek s spremljajočimi vsebinami 
postal zanimiv za širšo javnost," je povedal Milan Sajovic, 
direktor družbe Hit Alpinea, ki je bil na koncu s potekom 
Festivala zelo zadovoljen. "Letošnji Mednarodni kulinarič-
ni festival Kranjska Gora je destinacijo še močneje pozi-
cioniral – ne le kot športno, izletniško in naravno regijo, 
temveč tudi kot zanimivo prizorišče kulinaričnega ustvar-
janja. Festival nedvomno predstavlja zanimivo popestritev 
dogajanja v Kranjski Gori med prehodom iz zimske v po-
letno sezono. Prav zaradi tega smo z izvedbo in obiskom 
zelo zadovoljni, udeležence pa smo tudi že povabili na peto 
izvedbo festivala v letu 2020." 

VLEČNE KLJUKE

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel.: 01 362 10 11

Kvalitetna in

hitra
 montaža

Hernec d.o.o., Spodnje Pirniče 53 c
1211 Ljubljana Šmartno

Ob nakupu vlečne kljuke vam nudimo 
»gratis vpis v homologacijo«.

Kupon velja do 31.7.2019.

KUPONKUPONKUPON

V torti Slovenke Adele Kolar so se prepletali okusi kostanja, kislih 
brusnic in sladke karamele. / Foto: A. B.

Razpoloženi kuharski četvorček: Fabricio Vežnaver, Klemen Drole, 
Ilaria Gentile in Dalibor Janačković / Foto: A. B.
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JASNA PALADIN

Slovenski planinski muzej v Mojstra-
ni je bil v ponedeljek, 13. maja, povsem 
v znamenju pomembne obletnice, s 
katero smo se Slovenci zapisali med 
vodilne alpinistične narode sveta. 
Leta 1979, 13. maja natanko ob 13. uri 
in 51 minut, sta se Kranjčana Andrej 
Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot člana 
številne takrat jugoslovanske odprave 
– ta je štela 25 alpinistov, od tega 21 
Slovencev, dva Hrvata in dva Bosanca, 
dva zdravnika ter šest spremljevalcev 
(dva radioamaterja, dva novinarja, 
snemalec in slikar) – kot prva Sloven-
ca povzpela na najvišjo goro sveta. Ta 
uspeh je z leti dobil še večjo veljavo, 
saj sta se na vrh povzpela po prven-
stveni smeri prek njenega do takrat še 
nepreplezanega zahodnega grebena, 
ta smer pa je bila v štiridesetih letih 
ponovljena zgolj enkrat. Odpravo je 
vodil Tone Škarja, za uspeh pa so bili 
– kot poudarijo ob vsaki priložnosti 
– zaslužni prav vsi člani odprave. In 
to prijateljstvo, ta povezanost se med 
njimi čuti še danes. Deset članov od-

prave obletnice ni dočakalo, vsi drugi 
pa so se odzvali povabilu Planinske 
zveze Slovenije in se zbrali na slove-
snem dogodku, kjer so skupaj s števil-
nimi novinarji, prijatelji in častnimi 
gosti obujali spomine.
Topli stiski rok in iskreni pozdravi 
med njimi so bili le uvod v slovesnost, 
ki se je natanko ob 13.51 začela s pred-
vajanjem izvirnega zvočnega posnet-
ka pogovora med Nejcem Zaplotni-
kom ob prihodu na vrh in Tonetom 
Škarjo v baznem taboru, iz katerega je 
razvidno navdušenje celotne odprave 
pa tudi nekaj skrbi pred sestopom, ki 
je alpinista še čakal. "To je bila zmaga 
vseh in takih zmag nam v sedanjosti 
najbolj manjka," so si bili zbrani na 
slovesnosti enotni štirideset let ka-
sneje.
Alpiniste so pozdravili in jim iskreno 
čestitali direktorica Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Irena Lačen Benedi-
čič, častni generalni konzul Nepala 
Aswin Kumar Shrestha, predsednik 
Planinske zveze Slovenije Jože Ro-

van in kranjskogorski župan Janez 
Hrovat, ki je ob tem povedal: "Občina 
Kranjska Gora se ponaša z najviš-
jo goro v Sloveniji, pestro in odlično 
planinsko zgodovino in planinci, ki 
so naše ime ponesli širom po svetu, 
in čeprav v legendarni odpravi na 
Everest pred štiridesetimi leti ni bilo 
nobenega kranjskogorskega plezalca, 
ki po menda nesrečnih okoliščinah 
niso bili izbrani v odpravo, smo tudi 
tu ponosni na vse vas, ki ste leta 1979 
bili v tej odpravi. Vsem iskreno česti-
tam! Štirideset let je res hitro minilo 
in sam imam še danes v spominu 
posterje, ki jih je bilo takrat težko do-
biti in jih je komisija PZS za odpra-
ve v tuja gorstva izdajala in so nam, 
mladim planincem krasili sobe. Zelo 
dobro se tudi spomnim dni, ko sem 
se s knjigo Nejca Zaplotnika podal v 
vojsko in mi je res lajšala vojaške dni 
in že takrat sem podoživljal ta vaš 
vzpon. Povzdignili ste ime Slovenije 
in slovenskega alpinizma in res vam 
hvala za to."

Junaki Everesta štirideset let kasneje
V Slovenskem planinskem muzeju so 13. maja pripravili srečanje članov 
legendarne odprave, ki je pred natanko štiridesetimi leti osvojila najvišjo goro 
sveta, in ob tem odprli začasno razstavo predmetov, povezanih z Everestom, ki so 
jih muzeju poklonili ali posodili različni posamezniki.

Zbrane v dvorani Slovenskega planinskega muzeja je nagovoril tudi župan Janez Hrovat. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Kustosinja Slovenskega planinskega 
muzeja Saša Mesec / Foto: Gorazd Kavčič



Marija Štremfelj, Marko Štremfelj, Mojca Zaplotnik in Tomaž 
Jamnik / Foto: Gorazd Kavčič

Župan Janez Hrovat v sproščenem pogovoru s člani legendarne 
alpinistične odprave / Foto: Gorazd Kavčič
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Slovenski planinski muzej je ob tej obletnici pozval alpini-
ste in vse druge ljubitelje gora, naj jim posodijo ali podari-
jo predmete, povezane z najvišjo goro sveta, in v zbirki se 
je nabralo lepo število zelo dragocenih predmetov. "Stane 
Klemenc nam je poklonil oblačila, čevlje, rokavice in nekaj 
druge opreme z odprave, bundo in cepin hranimo tudi še 
od pokojnega Staneta Belaka - Šraufa, Viki Grošelj je pri-

nesel spodnji del plezalnega pasu, pred nekaj trenutki pa 
smo iz rok Matjaža Culiberga prejeli tudi molilno zastavico 
iz baznega tabora. Predmetov je še veliko, od razglednic do 
lestve z ene od odprav, veseli pa smo tudi kopije iz dnev-
nika legendarne, že pokojne himalajske kronistke Eliza-
beth Hawley, kjer je opisala ta dogodek," nam je povedala 
kustosinja Slovenskega planinskega muzeja Saša Mesec.
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Miha se je tako spopadel z novim iz-
zivom – s plesom, ki pa se ga je že od 
prvega dne, ko so ga povabili v oddajo, 
izjemno veselil. Bil je neobremenjen, 
brez pričakovanj. Gledalci so že po 
njegovem prvem nastopu na televizij-
skem plesnem parketu lahko sklepali, 
da je talentiran, skozi oddaje pa videli, 
da v plesu tudi izjemno uživa. 
Vseskozi mu je šlo dobro. S soplesalko 
Majo Geršak sta tako priplesala prek 
polfinala vse do finala, kamor sta se 
uvrstila skupaj z ravno tako izvrstni-
ma Špelo Grošelj in Tanjo Žagar ter 
njunima soplesalcema Miho Peratom 
in Arnejem Ivkovičem.

Miha Zupan po uvrstitvi v finalno od-
dajo tretje sezone televizijskega ple-
snega spektakla: "Priznam, da finala 
nisem pričakoval, ampak iz tedna v 
teden sem videl priložnost, da lahko 
'zagrabim' ples. Hvaležen sem sople-
salki Maji, da me je naučila, da sem 
boljši plesalec. Pomembno mi je tudi 
to, da sem predstavil znakovni je-
zik gluhih. Vesel sem, da sem plesal 
tango, in na koncu sem videl, da sem 
odplesal dobro. Še posebno tisti trenu-
tek, ko je glasba ugasnila, da so gle-
dalci občutili, kako je videti moj ples. 
Takrat sem živel ples. Noro."
Potem je prišla finalna oddaja, v kateri 
smo najprej na plesnem parketu spre-
mljali popravne izpite. Miha in Maja 

sta delala "popravca" iz dunajskega 
valčka. Sodniki so se odločili, publika 
tudi in v veliki superfinale tokratne 
sezone sta se poleg njiju uvrstila še 
nekdanja članica skupine Foxy Teens 
Tanja Žagar, danes priljubljena pev-
ka, ki ima tudi gorenjske korenine, in 
njen soplesalec Arnej Ivkovič. 
Para sta se zadnjič zavrtela pred ka-
merami in zaplesala ples po lastni 
izbiri. Potem je imelo glavno besedo 
ljudstvo, sodniki so lahko le opazovali 
in komentirali.
V tistem trenutku nihče več ni vedel, 
kdo ima največ možnosti za zmago. 
Vsa namigovanja in ugibanja so se 
razblinila. Para sta se predstavila iz-
vrstno. Sicer sta na koncu zmagala 
Tanja in Arnej, ki sta prepričala s svo-
jo kombinacijo rumbe in sambe, Miha 
in Maja sta osvojila drugo mesto, a s 
svojim nastopom ravno tako navdu-
šila. 
Miha je bil zadovoljen z osvojenim dru-
gim mestom in na svoj končni rezultat 
je izjemno ponosen. V rahlo športnem 
žargonu je razložil, da z rezultatom ni 
obremenjen, je pa ples daleč stran od 
tega, da bi bil lahek šport. Pri košarki je 
najlažji trening, pri plesu pa ne ravno. 
Povedal je, da se mu iskreno zdi ples 
precej težji šport ter da bo ostal del nje-
govega življenja. Pred nekaj dnevi smo 
ga tako lahko spremljali tudi kot gosta 
ProAm plesa na Bledu, kjer so združi-
li moči domači in tuji profesionalni in 
amaterski plesalci. Gala plesni dogodek 
so poimenovali Zeleni dotik, zgodil pa se 
je v Grand Hotelu Toplice. To je bil prvi 
takšen plesni spektakel pri nas, imel pa 
je tudi dobrodelno noto. Dogodek sta so-
organizirali nekdanji plesalki in udele-
ženki svetovnih prvenstev Maja Geršak 
in Eva Osolnik, Miha pa je za piko na i 
ob koncu večera zaplesal z Majo Geršak.

Ples je izkušnja, v kateri uživa
Miho Zupana, 36-letnega gluhega košarkarja, doma iz Kranjske Gore, smo lahko 
spremljali na plesnem parketu priljubljene oddaje Zvezde plešejo na Pop TV. S 
soplesalko Majo Geršak sta v tokratni sezoni priplesala prav do superfinala –  
do zadnjega plesa pred kamerami.

Maja Geršak in Miha Zupan
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Že 50 let ustvarja, spreminja, navdušuje in navdihuje vaš dom. 
Večkratna zmagovalka po izboru potrošnikov že 50 let upravičuje 
vaše zaupanje kot visoko kakovostna ter uporabniku in okolju 
prijazna barva.

www.jupol50.si

NAJLJUBŠA  
BARVA
JUPOL Classic.

JUPOL Classic_nevesta_176x120_2019.indd   1 8. 05. 2019   10:30:32

MARJANA AHAČIČ

Zaposleni v družbi Jub so konec maja v dobrodelni akci-
ji na novo prepleskali notranjost Vile Šumica, počitniški 
dom Zveze prijateljev mladine Moste - Polje v Kranjski 
Gori. Trideset zaposlenih je tako s toplimi, svetlimi barva-
mi prepleskalo šeststo kvadratnih metrov površin doma, 
v katerem letujejo otroci iz socialno ogroženih družin iz 
vse Slovenije. Poudarjajo, da na ta način kot družbeno od-
govorno podjetje izkazujejo spoštovanje do svojih zvestih 
kupcev, partnerjev in okolja, v katerem delujejo že desetle-
tja, predvsem pa izkazujejo veliko mero tankočutnosti do 
najbolj ranljivih skupin v različnih regijah, ki so odrinjene 
na socialni rob. 
Z 250 litri barve najboljše kakovosti so sobe za mlade poči-
tnikarje prenovili na podlagi barvne študije, ki so jo pose-
bej za Vilo Šumica in njene goste pripravili Jubovi arhitekti 
svetovalci. Družba sicer letos s številnimi humanitarnimi 
projekti obeležuje petdesetletnico Jupola, svoje najbolj pre-
poznavne blagovne znamke. V Vili Šumica vsako leto poči-
tnikuje okoli 2.500 otrok. Počitniški dom ima štiri etaže in 
71 ležišč. Zgrajen je bil leta 1936 in je spomeniško zaščiten, 

njegovo vzdrževanje pa Zvezi prijateljev mladine predsta-
vlja velik finančni zalogaj, zato so posebno veseli, če jim 
pri tem pomagajo donatorji.

V dobrodelni akciji prepleskali Vilo Šumica

Dvodnevne akcije se je udeležilo okoli trideset zaposlenih.
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Petek, 7. junij • Kranjska Gora, golfsko igrišče, od 11. ure dalje

115 LET TD KRANJSKA GORA IN 20 LET GOLF KLUBA KRANJSKA GORA

Slovesnost, novinarska konferenca in nastop glasbene skupine  
Zgornjesavci. 

Organizator: TD Kranjska Gora, Golf Klub Kranjska Gora  
Info: klavdija.gomboc1@gmail.com

Petek, 7. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

PLESNI VEČER: »GALA DANCE ORCHESTRA«

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

Petek, 7. junij • Stara Sava, Jesenice, ob 18.00

GLEDALIŠKO POPOLDNE NA STARI SAVI

18.00 predstava ZADEVA KOZEL po predlogi Jurčičeve KOZLOVSKE 
SODBE V VIŠNJI GORI

18.30 gledališka igralnica z mentorjem Gašperjem Stojcem

Organizator: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice  
Info: gtc@gledalisce-tc.si ali 04 5833 105 

Sobota, 8. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

GLASBENI SPEKTAKEL: 6PENCE QUEEN TRIBUTE BAND

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

Sobota, 8. junij • Kranjska Gora, od 09.ure dalje

SALOMON RUNNING ACADEMY

Organizator: KinVital Running Academy; info: info@kinvital.si

Sreda, 12. junij • Jesenice, knjižnica, ob 19.30

PREDSTAVITEV KNJIGE »HEROJI NEKEGA TRENUTKA«

Pogovor bo vodila Monika Sušanj.

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

Petek in sobota, 14. in 15. junij • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00 

GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: BOBBY ROSSO & LAS VEGAS SHOW

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

Sobota, 15. junij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, od 19.30 dalje

POLETNA MUZEJSKA NOČ

Poletna muzejska noč: glasbeni nastopi, okrogla miza Instant  
planinski raj, nočni ogled muzeja, Free Solo Alexa Honnolda

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

Petek, 21. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, od 20.00 dalje 

VEČER NARODNO ZABAVNE GLASBE: SLOVENSKI VEČER IN 
GORENJSKI KVINTET

20.00–21.00 Pogostitev, 21.00 & 22.30 Zabava ob glasbi

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

Sobota, 22. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

GLASBENI VEČER: MATJAŽ KUMELJ & BAND

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

Nedelja, 23. junij • Kranjska Gora, avtobusna postaja, ob 7.00

POHOD PO MOJČINI PANORAMSKI POTI

Organizator: Planinsko društvo Rašica in Mojčin dom na Vitrancu; 
prijave: do 13. 06. 2019; število udeležencev: največ 18  
Info: Primož Zupančič, 041 612 778

Torek, 25. junij • Kranjska Gora, gostilna Oštarija v Kranjski Gori,  
ob 10.00 

ANDREJČKOV TEK NA VITRANC

start pred gostilno Oštarija v Kranjski Gori proti Vitrancu

Organizator: TD Kranjska Gora; info: klavdija.gomboc1@gmail.com 

Petek, 28. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20. ure dalje

TEMATSKA ZABAVA: LA NICHE ESPAÑOLA & VIENTO FLAMENCO & 
RUMBA GACHÌ

20.00–21.00 Pogostitev; 21.00 in 22.30 zabava ob glasbi

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

Petek, 28. junij • Trg pred Hišo Pr' Katr, Dovje, od 18. ure dalje

PODOKNICA NEDELJSKEGA DNEVNIKA IN VEČER NA VASI

Organizator: TIC Mojstrana; info: info@mojstrana.com ali 041 499 029

Sobota, 29. junij • Kranjska Gora, pred centrom Teater Korona,  
Casinò & Hotel, 15.00–18.00 

PIKNIK – ZABAVA NA PROSTEM: PARTY IN THE PARKING IN VESELI 
BEGUNJČANI

V primeru slabega vremena dogodek odpade.

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

Sobota, 29. junij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

ANSAMBEL ZGORNJESAVCI

Poletje pod Vitrancem

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

Sobota, 29. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

GLASBENI VEČER: 80 ZONE

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

Nedelja, 30. junij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

GAJST'N BAND

Poletje pod Vitrancem

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

junij 2019
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junij 2019

Nedelja, 30. junij–petek, 5. julij • Kranjska Gora 

OLIMPIJSKI ŠPORTNI TABOR S FOKSIJEM IN OLIMPIJCI

Organizator: Za Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
Olimpijski športni tabor s Foksijem izvaja športno rekreativno društvo 
Extrem; info: rene.mlekuz@extrem.si ali 051 486 068

Petek, 5. julij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 21.00 
in 23.00 

GLASBENI VEČER: TEDDY LION BAND

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

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

PLESNI VEČER: GALA DANCE ORCHESTRA

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

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE V OKVIRU PROJEKTA MUZEJEV NA 
GORENJSKEM NEVERJETNE GORE: NAZAJ V PLANINSKI RAJ ≠ INSTANT 
PLANINSKI RAJ 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Rateče, Kajžnkova hiša (do nadaljnjega zaprta, razen za najavljene 
skupine)

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice  
Info: Kajžnkova hiša, 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA

• Rateče, Kajžnkova hiša (do nadaljnjega zaprta, razen za najavljene 
skupine)

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice  
Info: Kajžnkova hiša, 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Petek, 31. maj 2019–sreda, 31. julij 2019 • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej

GOSTUJOČA MUZEJSKA RAZSTAVA: DONAČKA GORA – ŠTAJERSKI 
TRIGLAV

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej 
in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec; info: Slovenski planin-
ski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Petek, 7. september 2018–nedelja, 8. september 2019 • Mojstrana, 
Slovenski planinski muzej

MUZEJSKA RAZSTAVA O SLOVENSKIH ALPINISTKAH: KORAJŽA JE 
ŽENSKEGA SPOLA

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

Torek, 16. april–nedelja, 30. junij • Kranjska Gora, Liznjekova domačija

ETNOLOŠKA RAZSTAVA: KRUH MED PRETEKLO IN SODOBNO USTVAR-
JALNOSTJO

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski etnografski 
muzej; info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

Petek, 5. julij 2019–nedelja, 15. september 2019 • Liznjekova  
domačija, Kranjska Gora, ob 19.00 uri

ODPRTJE RAZSTAVE: SLOVENCI, ZAČENJAJO SE NOVI ČASI … 
(1918–1920)

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Zgodovinski arhiv Ljublja-
na; info: Liznjekova domačija, 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

V aprilskem Zgornjesavcu smo po pomoti napisali napačno ime 
predsednika Turističnega društva Rateče - Planica. Predsednik 
društva je Primož Oman, ne Tina Brlogar, kot je bilo narobe 
zapisano v prispevku z naslovom Ročna dela, ki navdušujejo. 
Obema omenjenima in bralcem se za nenamerno napako opra-
vičujemo. 

Popravek

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v okviru projekta Anima 
sana, ki ga sofinancirajo vse zgornjegorenjske občine, pripra-
vlja predavanje z naslovom Kako prepoznati samomorilno ve-
denje. Predavanje bo v sredo, 12. junija, ob 17. uri v dvorani nad 
gasilskim domom v Gozdu - Martuljku. Predaval bo psihiater 
Damijan Perne, nekdanji direktor Psihiatrične bolnišnice Begu-
nje, zdaj pa predstojnik centra za klinično psihiatrijo v Ljubljani. 
Informativne prijave bodo na agenciji, kjer so na voljo tudi za 
dodatne informacije, zbirali do ponedeljka, 10. junija.

Predavanje in pogovor  
s psihiatrom
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Toni Zupančič, kuhar in ljubiteljski čebelar iz Rateč, čebe-
lari, odkar pomni. Prvi panj, ki mu ga je podaril mentor 
šolskega čebelarskega krožka, je postavil kar na balkon v 
tretjem nadstropju bloka v naselju Planina v Kranju, od 
koder je doma. A ker so njegove čebele včasih zgrešile nad-
stropje, sostanovalci pod in nad njim niso bili navdušeni 
nad fantovim hobijem. Na koncu so ga celo s peticijo prisi-
lili, da se je svojim čebelam odpovedal.
Ko se je kot kuhar zaposlil v enem izmed kranjskogorskih 
hotelov, je v Kranjski Gori spoznal življenjsko sopotnico 
Marjeto, se priženil v Rateče in prav tam je, potem ko je 
nekoč med urejanjem senika odkril čebelje panje, spet 
na plan prišla njegova ljubezen do čebel. Obnovil je stari 
čebelnjak, ki stoji pred njuno hišo v Ratečah, naselil ne-
kaj družin in se lotil dela. Pri čebelarjenju mu je pomagal 
Marjetin oče. Panjske končnice mu je s prizori, ki kažejo 
tipično podobo Rateč, poslikala umetnica iz Doline Alenka 
Peternel in ustvarila pravo malo galerijo na prostem. "To 
je podobno kot vlak, ko enkrat 'zalaufa', se ne ustavlja. Poti 
nazaj ni," opisuje svojo izkušnjo.
Čebelarstvo niso samo čebele, je tudi druženje, med doma-
čimi čebelarji in tistimi iz tujine, pravi. Pred časom je tako 
v Rateče na obisk prišla celo skupina čebelarjev iz ZDA. Kot 
pravi, so čebelarji v Zgornjesavski dolini pionirji na podro-
čju čebelarskega turizma. "Odločili smo se, da bomo de-
lovali odprto za javnost, zato bi bilo prav, da bi naredili 
tudi nekaj za promocijo čebelarjenja. Slovenija se promo-
vira kot čebelarska dežela, bili smo pobudniki svetovnega 
dneva čebel, ampak čebelarimo bolj vsak zase," je kritičen.
Prav z namenom promocije čebelarstva v povezavi s tu-
rizmom je uredil učno pot. Žal mu je, da se njegova ideja 
o medeni poti skozi vso Zgornjesavsko dolino, za katero 
je pripravil načrt za zemljevid in promocijo (še) ni prije-
la. Nič zato, Toni in Marjeta pač delata naprej v domačem 

čebelnjaku; po imenitno opremljeni in lepo obiskani učni 
poti, kamor posebej rada povabita tudi otroke iz vrtecv 
in šol, je na vrsti apiterapija, za katero prav zdaj urejata 
prostor. Znano je, da vdihavanje zraka iz čebeljih panjev 
ugodno vpliva na človekovo psihofizično počutje. Prav tako 
kot zdravje in počutje ljudi pa je Toniju pomembno poču-
tje njegovih čebel. Da bodo odpornejše, namerava nekaj 
panjev prenesti na nadmorsko višino okoli 1200 metrov. 
Čaka le na primerno vreme. Marjeta doda, da za čebele pri-
pravlja poseben medeni vrt, kjer bo zasadila medonosne 
rastline in jim bo tako pomagala. 
Njun gozdni med je prejel že mnogo nagrad, njun eksklu-
zivni produkt pa je Rateška strd; ime sta izbrala z na-
menom ohranjanja ljudskega izročila. Želita si, da bi se 
za čebelarjenje odločalo čim več mladih, pa tudi, da bi se 
ohranjala tradicija čebelarjenja v tem območju in kulturna 
dediščina ohranila, bodisi v obliki panjskih končnic, etiket 
medu, oblikovanih z mnogo elementi ljudske dediščine, 
ali pa s poimenovanjem produktov. 

Vsi smo Kranjska Gora: Toni Zupančič, čebelar

Toni Zupančič, čebelar iz Rateč

KARMEN SLUGA

Društvo upokojencev Rateče - Planica je spomladi organizi-
ralo pokrajinske športne igre Gorenjske v pikadu. Nastopi-
lo je 12 ženskih in 12 moških ekip oziroma 114 tekmovalcev. 
Domača ženska ekipa se je odlično odrezala, saj so pometle 
s konkurenco ter postale prvakinje Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev (PZDU) Gorenjske ter si pridobile pravico 
nastopa na državnih športnih igrah, ki bodo septembra v 
Cirkovcih pri Ptuju. Moška ekipa iz Rateč je zasedla osmo 
mesto. Posamezno je pri ženskah prvo mesto osvojila Ma-
rija Trstenjak iz Društva upokojencev Rateče - Planica in s 
tem postala prvakinja PZDU Gorenjske.

Odlične v pikadu

Zmagovalna ekipa Ratečank: Katarina Stojanovič, Marija 
Trstenjak, Anica Volc, Alojzija Šalej in Antonija Brudar
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Na pot se odpravimo izpred Turistič-
no-informacijskega centra Kranjska 
Gora. Pri Ljudskem domu zavijemo 
levo in pot nadaljujemo proti igralni-
ci Korona. Najprej prečkamo Vršiško 
ulico in nato še reko Pišnico. Desno 
od igralnice se odpravimo naravnost 
(pravokotno na reko) po strmi, a lepo 
urejeni stezici proti Drčovemu rutu. 
Pot se nato razširi v nekoliko širšo goz-
dno stezo in nas pripelje do počitni-
škega naselja Jasna. Od tam sledimo 
usmerjevalnim tablam in se po širši 
poti odpravimo proti vzhodu − Goz-
du - Martuljku. Kakšna ura hoje nas 
loči do stičišča poti s sankaško stezo v 
Gozdu - Martuljku. Tam se lahko tudi 
odločimo, ali bomo po sankaški stezi 
(gozdni cesti) sestopili v Gozd - Martu-
ljek ali pa pot nadaljevali po spreha-
jalni poti številka 6 proti Martuljškim 
slapovom. Ti so skupaj z vrhovi Špi-
kove skupine izjemna naravna zna-
menitost, saj je bilo omenjeno obmo-
čje zavarovano že več kot trideset let, 
preden je bilo vključeno v Triglavski 
narodni park. Na poti med Jasno in 
Gozdom - Martuljkom bomo prečkali 
tudi Tofov graben, kjer je pot sicer lepo 
urejena, a zaradi stalne erozije del poti 
lahko postane zahtevnejši. 

SPREHAJALNE POTI V TURISTIČNI DESTINACIJI KRANJSKA GORA

Čez Drčov rut v Jasno (30 minut) in čez Tofov  
graben v Gozd - Martuljek (1 ura in 30 minut)

Težavnost poti: srednje zahtevna
Priporočamo dobre pohodne čevlje in dobro telesno pripravljenost.
Začetna točka: TIC Kranjska Gora, 810 m n. m.
Vmesna točka: Tofov graben, 975 m n. m.
Končna točka: Avtobusna postaja Gozd - Martuljek, 744 m n. m.
Skupna dolžina poti: 8000 m
Kategorizacija: pešpot
Podkategorizacija: planinska pot, pohodna pot, sprehajalna pot
Dostopnost poti s prevoznim sredstvom: avtomobil, avtobus

Lokalna akcijska skupina Občine 
Kranjska Gora je letos znova organizi-
rala zabavo brez alkohola, tokrat le za 
osmošolce in devetošolce z Osnovne 
šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Šo-

larji z Osnovne šole 16. decembra Moj-
strana namreč letos zanimanja za za-
bavo niso izkazali. Kranjskogorčani so 
se v Pubu Legende zavrteli ob glasbi pri-
ljubljenih izvajalcev ter dokazali, da se 

lahko sprostijo, nasmejijo in imajo lepo 
tudi ob soku in brez opojnih substanc. 
V dobri družbi so se z zabavo poslovili 
od iztekajočega se šolskega leta in že 
snovali načrte za brezskrbne počitnice.

Zabavali so se brez alkohola

TURISTIČNI AVTOBUS

Peričnik – Planica
29.6. – 1.9.2019

TURIZEM KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1 C, KRANJSKA GORA
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Pri nas dobite tudi:

– male živali
–  akvarijske in  

ribniške ribe
–  izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije …

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

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

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI
N&D VRHUNSKA  
HRANA ZA PASJE  
MLADIČE –10 %
12 kg 64,95 € = 58,46 €
2,5 kg 18,49 € = 16,60 €
60 % OVČJEGA MESA, 20 % BOROVNIC  
IN ZELENJAVE, 20 % BUČE  

BOSCH JUNIOR –10 %
15 kg 39,90 € = 35,91 €
3 kg 15,90 € = 12,15 €

ODLIČNA SUPER PREMIUM   
HRANA ZA PASJE MLADIČE

TOKRATNI NASVET:
SE VAŠ PES PRASKA, GRIZE, MU PREKOMERNO IZPADA 
DLAKA? REŠITEV JE PREPROSTA, ZAMENJAJTE HRANO! 
V KAR 90 % PRIMERIH JE VZROK ZA OPISANE TEŽAVE SLABA 
HRANA! SLABE HRANE SO HRANE, KI IMAJO MANJ KOT  
15 % MESNEGA DELEŽA IN KJER NI ZNANO, KAKŠNA VRSTA 
MESA JE V NJIH. VPRAŠAJTE SE O SESTAVINAH, KI JIH  
JE V HRANI KAR 85 % ALI VEČ. PRIDITE V NAŠO TRGOVINO,  
Z VESELJEM VAM RAZLOŽIMO IN POMAGAMO Z NASVETOM!

SKUDO ZAŠČITA  
PRED KLOPI  

ZA OTROKE –10%
17,35 €  = 15,62 €    

UČINKOVIT   
VISOKOFREKVENČNI   

ODGANJALEC KLOPOV

HRANA    
ZA MAČKE

KVALITETNA 
IN ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA Z OVCO

KUPON - 10 % 
VELJA ZA CELOTNI 

ENKRATNI NAKUP V 
JUNIJU.   

POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ANIBIO  
ALERGO DERM –10%
210 g 14,90 € = 13,41 €
  NARAVNA REŠITEV KOŽNIH   
         ALERGIJ IN PREKOMERNEGA 
             IZPADANJA DLAKE

VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE.     

BOSCH SANABELLE –10 %
10 kg 34,90 € = 31,41 €
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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

S O B OTA ,  1 5 .  J U N I J  2 0 1 9

JesenicJesenic
KULTURNA MAVRICAKULTURNA MAVRICA

TRADICIONALNA MEDKULTURNA IN MEDGENERACIJSKA PRIREDITEV

ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA

17.30 SPREVOD DRUŠTEV PO
ULICAH MESTA

19.00 NASTOPI
DRUŠTEV

21.00 PREDSTAVITEV KULINARIKE IN
KULTURE NA STOJNICAH
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