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Naročite se in prihranite.

Izhaja vsak  
torek in petek.

Moja mami, ati, babi,  
dedi, teta, stric ... vsi berejo  

Gorenjski glas.

Jaz pa rešim križanko  
in preberem šale.

www.gorenjskiglas.si  
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Na naslovnici: Prvošolci v Mojstrani
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MARJANA AHAČIČ

Dobrodelni tekač Bogomir Dolenc, ki je 
lani v 42 dneh pretekel 42 maratonov, 
letos pa se je podal na 1200 kilometrov 
dolgo pot okrog Slovenije, se je v ne-
deljo popoldan ustavil tudi v Kranjski 
Gori. Gre za akcijo, s katero želi poma-
gati ustanovi Mali vitez, to je organi-
zacija, ki nudi pomoč otrokom, ki so v 
mladosti preboleli raka in bodo posle-
dice tega nosili vse življenje. 
Letos bo v 12 dneh pretekel več kot 
1200 kilometrov, njegov namen pa 
je ozaveščanje o prisotnosti bolezni 
v okolju, zavedanje pomembnosti 
zdravja, zdravega načina življenja ter 
skrbi za dobro telesno in mentalno 
kondicijo. Začel je v soboto, v nedeljo 
je pretekel pot med Kranjem in Bov-
cem ter se vmes za petnajst minut tik 
pred vzponom na Vršič ustavil tudi v 
Kranjski Gori. 
Tu sta ga na krajšem delu poti spre-
mljala Vili in Benjamin Črv, člana 
Teama Kranjska Gora, ambasadorja 

športa in Kranjske Gore. Brata Črv sta 
povedala, da sta se akciji pridružila 
z velikim zadovoljstvom. "Lepo je, ko 

lahko nekaj narediš za dober namen," 
sta poudarila.
Zadovoljen je bil tudi Bogomir Dolenc, 
ki ga je v nedeljo pozno popoldan na 
trgu pred cerkvijo v imenu Turizma 
Kranjska Gora pozdravila Mojca Me-
žek. "Zadovoljen sem, ker delamo fe-
nomenalno zgodbo, zgodbo gibanja za 
male viteze, in v okolje, kjer tečemo, 
dajemo sporočilo, zakaj to delamo," 
je na kratkem postanku povedal Do-
lenec. "Prek SMS-sporočil in donacij 
podjetij zbiramo sredstva; celoten 
znesek bo šel za rehabilitacijo in šport 
oseb, ki so mali vitezi," je poudaril in 
povedal, da ga vzpon na Vršič in pot do 
Bovca, kjer je bil zaključek nedeljske 
etape, prav nič ne skrbi. "S seboj imam 
ekipo, ki me podpira, pred sabo pa cilj." 
Tekel bo do 11. septembra, ko bo v 
Črni na Koroškem oziroma Selnici ob 
Dravi, kjer bodo obeležili spomin na 
enajstletnega Anžeta, cilj letošnjega 
dobrodelnega teka.

Za male viteze tekel tudi skozi Kranjsko Goro
Tekaču Bogomirju Dolencu, ki bo v dvanajstih dneh pretekel več kot tisoč 
kilometrov, sta se na delu poti pridružila tudi člana Teama Kranjska Gora, 
smučarska tekača Vili in Benjamin Črv.

Bogomir Dolenc z Vilijem in Benjaminom Črvom, ki sta se mu v nedeljo pridružila na delu 
poti skozi občino Kranjska Gora. 

Prihod tekačev v Kranjsko Goro
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Spet je poletja konec in zazvonil je šolski zvonec. Pa naj se 
poletje zavleče tja v zgodnjo jesen in naj se otroci v šolskih 
klopeh počutijo najbolje, kar se le morejo. Naj bodo prvo-
šolčki in vsi ostali učenci na svojih poteh v hrame učenosti 
deležni pozornosti nas, starejših, še posebej voznikov, ki 
bomo pazili na svoje največje zaklade, in to so prav naši 
otroci.
Naj pohvalim vse prostovoljce, policiste in naše gasilce, ki 
v prvih šolskih dneh bdite nad varnostjo otrok na šolskih 
poteh in jim omogočate brezskrben korak skozi nevarna 
mesta po celi občini.
Avgusta je minilo 130 let od prihoda župnika Jakoba Aljaža 
na Dovje, kjer je dolga leta vse do svoje smrti leta 1927 dajal 
takt duhovnemu življenju, gospodarstvu, lokalni politiki, 
planinstvu in še marsičemu drugemu. Bil je eden največjih 
sinov slovenskega naroda in še kako smo lahko ponosni 
na njegovo prisotnost v naših krajih, ki se čuti še danda-
nes. Prav konec avgusta smo spet gostili Aljaževe dneve in 
pohvaliti moram vse, ki ste pod vodstvom turističnega in 
kulturnega društva izpeljali dogodek na res visokem nivoju.
Tudi srečanje na Tromeji letos slavi častitljivih štirideset 
let in v nedeljo, 8. septembra, vas v imenu organizatorja TD 
Rateče Planica vabim na ta tradicionalni pohod prijatelj-
stva in sodelovanja treh narodov in treh različnih kultur. 
Prav v časih, ko smo bili še ločeni z mejami in nadzorom 
prehodov, so pionirji tega srečanja pod vodstvom pokoj-
nih gospodov Budineka in Ferjančiča iz Slovenije, gospoda 
Jelovčana iz Avstrije in nekaj zanesenjakov iz sosednjega 
Trbiža sklenili, da bo srečanje brez meja (Senza confini/

Ohne Grenzen), kakor so ga takrat vizionarsko poimeno-
vali, prav na stičišču mej na Peči nad Ratečami. Tudi tukaj 
ne morem brez besed pohval organizatorjem iz Rateč, ki 
pod okriljem turističnega društva že dolga leta skrbijo za 
kvalitetno izvedbo in dobro počutje obiskovalcev.
Naj tale uvodnik končam z upanjem, da ste poletje preži-
veli čim manj stresno in vas velik naval obiskovalcev, tako 
stalnih, dnevnih kot tistih najbolj obremenjujočih "tunel 
turistov", ki nam ne dajo dihati ob cesti skozi dolino, ko 
zapirajo predor Karavanke, ni spravil čisto ob živce. Upaj-
mo, da se politika čim prej poenoti, izbere izvajalca, zgradi 
drugo cev in nas dolince odreši muk, ki jih preživljamo v 
sezonah in ob praznikih.

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

V kranjskogorski vrtec je v novem šol-
skem letu vpisanih 114 otrok, kar je 12 
več kot v preteklem letu. V vrtcu v Rate-
čah je 17 otrok. "Vsem vpisanim otrokom 
smo zagotovil mesto v vrtcu. Imamo se-
dem skupin, ki pa so polne in bomo težko 
sprejeli še dodatne otroke. Staršem no-
vovpisanih mlajših otrok smo zagotovili 
uvajanje. Starši naj zaupajo vzgojitelji-
cam, saj se bomo potrudili, da bodo otro-
ci v varnem in spodbudnem okolju. Sicer 
pa sta Kranjska Gora in Rateče taka kraja, 
kjer je veliko možnosti za vsestranski ra-
zvoj otrok," je povedal ravnatelj mag. Mi-
lan Rogelj. Letos čez poletje so prenovili 
sanitarije v starem delu vrtca v Kranjski 
Gori, v kar je občina vložila 50 tisoč evrov.

Vrtca v Kranjski Gori 
in Ratečah sta polna  V vrtcu v Mojstrani so s prvim septembrom sprejeli 82 otrok, prostora je zmanjkalo 

samo za enega otroka, je pojasnila ravnateljica Darja Pikon in dodala: "Veseli smo, da 
je vrtec zapolnjen, saj to pomeni, da je trend novih rojstev v porastu. Staršem priporo-
čam, da ob prvem vstopu otroka v vrtec skupaj z vzgojitelji načrtujejo postopno uva-
janje, predvsem pa, da verjamejo in zaupajo strokovnim delavcem vrtca, saj bo pod 
njihovim vodstvom za otroke odlično poskrbljeno." Občina je že pridobila dokumen-
tacijo za gradnjo novega vrtca v Mojstrani, jeseni bo objavljen razpis za izvajalca del. 

Polno zaseden je tudi vrtec v Mojstrani

Upravitelj Župnije Jesenice in soupravitelj Župnije Sveti Križ nad Jesenicami Boris Roz-
man je s prvim avgustom tudi soupravitelj Župnije Dovje. Njen župnik Franc Juvan se 
je namreč zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal župniji. Župan Kranjske Gore Janez 
Hrovat sicer razume, da se cerkev sooča s pomanjkanjem duhovnikov, a kljub temu 
meni, da je Župnija Dovje zgodovinsko gledano tako pomembna, da bi si še naprej 
zaslužila imeti svojega "triglavskega" župnika; že leta 1889 je za župnika na Dovje 
prišel Jakob Aljaž ... 

Župnija Dovje pod jeseniško upraviteljstvo
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SUZANA P. KOVAČIČ

Janjo Dolhar domačini kličejo Vika, 
ker je bila krščena kot Viktorija. Štiri-
deset let je uspešno vodila gostilno pri 
Žerjavu v Ratečah, gostilno z že stole-
tno tradicijo. Sedaj nadaljuje delo sin 
Aleš z ženo in desetimi mladimi pri-
dnimi gostinci. Starejši sin Aljoša pa 
vodi mednarodno lobistično podjetje. 
• Kakšne so vaše izkušnje v politi-
ki in zakaj ste se odločili, da se bo-
ste potegovali za mesto v občinskem 
svetu?
Kot svetnica imam že precej izkušenj 
in zdi se mi zelo pomembno, da lah-
ko sodelujem in vplivam na razvoj 
občine.
• Katere cilje boste skušali v teh šti-
rih letih uresničiti kot občinska sve-
tnica? 
Zelo bi bila zadovoljna, če bi nam po-
novno uspelo v vrtce uvesti učenje 
treh jezikov. V občini podpiramo tu-
rizem in zato je pomembno znanje 
jezikov in izobraževanje v gostinskih 
poklicih. V povezavi z Gostinsko šolo 

Bled bomo skušali več narediti na 
promociji turističnih poklicev. Zvesta 
sem dolgoletnemu sodelovanju z obr-
tno podjetniško zbornico in skušam 
pomagati pri razvoju obrtništva.
• Kateri je po vašem mnenju ta čas 
največji problem v občini?
Predvsem zaradi domačinov se mi 
zdi, da je problem v občini trgovina, ki 
bi bila konkurenca Merkatorju. Kon-
kurenca je zdrava. 
V občini smo začeli urejati parkiranje. 
Upam, da nam bo do zime uspelo ure-
diti nekaj parkirišč tudi v Ratečah, ker 
je v času tekaške sezone nujno treba 
začeti zaračunavati parkirnino in upo-
rabo tekaških prog. Zavedamo se, da se 
približuje čas, ko bomo imeli svetovno 
prvenstvo, in z mostom za tekače ob 
vhodu v Planico smo se že začeli pri-
pravljati na ta veliki dogodek. Veliko 
mora pa še narediti država.
• Kaj je tisto, kar je trenutno v obči-
ni dobro urejeno? 
Na področju infrastrukture smo v 
vsaki vasi kar veliko naredili. Po pla-
nu moramo še nekaj stvari zaključiti 

v Martuljku. V ostalih vaseh so ljudje 
v glavnem zadovoljni. Bolj bi morali 
ceniti, da živimo v lepo urejeni občini 
in lepi Sloveniji.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
Sin Aleš ima hčerko Tamaro, sin Aljo-
ša pa sina Luko in z njima preživljam 
svoj prosti čas.
• Življenjsko vodilo?  
Brez muje se še čevelj ne obuje.

Bolj bi morali ceniti, da živimo v urejeni občini
Janja Dolhar je tretjič občinska svetnica, v občinskem svetu je delovala že v dveh 
mandatih pod nekdanjima županoma. Kandidirala je na listi SD. 

Janja Dolhar / Foto: Gorazd Kavčič

V okviru projekta umirjanja prometa v dolino Vrata so na začetnem delu od Mojstrane 
do zadnjih hiš pri vhodu v dolino pripravili nekaj ukrepov za mirujoči promet. Podžu-
pan Bogdan Janša je pojasnil: "Pri prihodu iz doline proti naselju Mojstrana in odce-
pu za 'Fabrko' je nameščen prikazovalnik hitrosti, za obveščanje o stanju in količini 
prometa v dolini pa je nameščen števec vozil. Števec je pri zadnji hiši, pred vhodom 
v dolino Vrata, po domače pri Rosu. Namen števca je po eni strani opozarjanje na de-
jansko število vozil, ki dnevno vstopijo v dolino, po drugi strani pa gre za ozaveščanje 
obiskovalcev o prekomerni uporabi motornih vozil za dostop v dolino in za razmislek, 
da v prihodnje v dolino vstopajo peš, s kolesom, e-vozili ali javnim prevozom, na kar 
opozarja tudi tabla na nasprotni strani, ob izhodu iz doline. Vsi, ki delamo na projektu 
za trajnostno rešitev umirjanja prometa v Vrata, se zavedamo, da je to majhen korak 
h končnemu cilju, pa vendar pomemben, saj ljudje številkam, ki jih slišijo iz medijev, 
ne verjamejo povsem, dokler jih tudi sami občutijo 'v živo'." V minulem tednu je od 
četrtka do nedelje, kljub nekoliko slabšemu vremenu, v dolino vstopilo 1380 vozil. Kot 
je še pojasnil Janša, je za prihodnje leto predviden zaključek zadnje faze pločnika oz. 
hodnika za pešce od Slovenskega planinskega muzeja do blokov v 'Fabrki'. Iščejo tudi 
rešitev za mirujoči promet mimo zadnjih hiš pri vstopu v dolino pri Rosu in Nemečku.

Števec šteje vozila v dolino Vrata
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MARJANA AHAČIČ

Marko Kopač, po rodu Žirovec, o če-
mer še vedno priča njegov 'speven' 
žirovski naglas, pravi, da nikoli ni mi-
slil, da bo šel kdaj v politiko. A ga je 
župan povabil, da na njegovi listi kan-
didira za občinski svet, in nato še, da 
začne opravljati naloge podžupana, in 
je zagrizel tudi v to nalogo. 
"Nikoli se nisem ukvarjal s politiko, 
ampak delo Janeza Hrovata spre-
mljam že dolgo. Zdel se mi je pošten 
in delaven človek, ki ga bolj kot poli-
tika zanima gospodarstvo, pa sem se 
odločil, da sprejmem ponujeno prilo-
žnost in še sam po svojih močeh kaj 
naredim za Zgornjesavsko dolino," je 
povedal novi podžupan.
Že desetletja živi razpet med Žirmi, 
Gozdom - Martuljkom in Kranjsko 
Goro. Po poklicu je sicer grafik in knji-
gotiskar, a sta s soprogo dolgo časa 
vodila manjšo trgovino, zdaj pa ima 
status "zelo aktivnega mlajšega upo-
kojenca", vedo povedati tisti, ki ga do-
bro poznajo.
"V Zgornjesavsko dolino sva najprej 
hodila, ker je tu živel ženin brat An-
drej Kolenc, prav tako po rodu Žirovec, 
potem naju je pa vse bolj vleklo v te 

kraje. Zato, ker imava tako rada gore 
in planinstvo."
Tako sta si pred dvajsetimi leti ure-
dila dom v Gozdu - Martuljku, Mar-
ko Kopač pa je pred štirimi leti postal 
celo predsednik Planinskega društva 
Kranjska Gora. 
Sicer pa pravi, da sta si občini Kranj-
ska Gora in Žiri popolnoma različni 
med seboj. "V Žireh je glavna gospo-
darska dejavnost industrija, podje-
tništvo, v Kranjski Gori pa seveda tu-
rizem. V Kranjski Gori industrije ni, 
v Žireh pa tudi ne moremo govoriti o 
kakršnemkoli resnem turizmu," pri-
merja obe domači občini.
Delo v funkciji podžupana je že začel. 
Ta čas se predvsem udeležuje aktiv-
nosti, povezanih z ureditvijo Vršiča. 
"Veliko je usklajevanj med različnimi 
interesi in deležniki, ki se srečujejo na 
tem prostoru, po drugi strani pa je ob-
čina čisto na robu Slovenije, zato na-
ših težav in prizadevanj drugi pogosto 
ne opazijo in ne upoštevajo tako, kot 
bi bilo prav," je povedal.
Dodaja še, da županu in občinski upravi 
z veseljem posreduje predloge in pobu-

de občanov, za katere izve oziroma s ka-
terimi se obrnejo nanj, prav tako pov-
praša v zvezi s kakšnim problemom. 
"Na občini se vsak ponedeljek dobimo 
z županom, direktorji občinskih pod-
jetij in vodstvom občinske uprave. Na 
sestanku obravnavamo vse predlo-
ge, pripombe in pritožbe – če ne prvi 
teden, pa naslednjega," je povedal in 
poudaril, da si z veseljem vzame čas 
za pogovor s krajani, da jim kaj razlo-
ži ali v njihovem imenu na občini kaj 
povpraša ali predlaga.
Prostega časa nima prav veliko, če-
prav se ne pritožuje nad tem. Dela z 
vodenjem planinskega društva je pre-
cej, saj ima društvo kar tri planinske 
koče, v katere veliko vlagajo in ki jih 
zdaj, ko se sezona počasi zaključuje, 
intenzivno prenavljajo.
Sicer pa še vedno zelo rad hodi po gri-
čih, hribih in planinah. Pa z glasbo ima 
veliko veselja. Bob Dylan, Neil Young, 
Pink Floyd in Bruce Springsteen so tisti, 
ki ga najbolj navdušujejo. Če je koga od 
njih moč slišati kje po Evropi, se odpra-
vi tudi na koncert. In vesel je, da je za to 
zvrst glasbe navdušil svoja dva sinova.

Marko Kopač je novi podžupan
V začetku junija je župan Janez Hrovat imenoval še drugega podžupana v 
tem mandatu. To je postal Marko Kopač, tudi svetnik na Alpski listi, ki bo kot 
podžupan opravljal tekoče naloge po navodilu župana.

Podžupan Marko Kopač / Foto: Tina Dokl

"Nikoli se nisem ukvarjal s 
politiko, nikoli nisem bil v 
nobeni stranki ali na listi, 
ampak delo Janeza Hrovata 
spremljam že dolgo. Zdel 
se mi je pošten in delaven 
človek, ki ga bolj kot politika 
zanima gospodarstvo, pa 
sem se odločil, da sprejmem 
ponujeno priložnost in še sam 
po svojih močeh kaj naredim 
za Zgornjesavsko dolino." 
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Ravnateljica Osnovne šole 16. decembra Darja Pikon je 
povedala, da se je v zadnjih letih število vpisanih otrok 
močno povečalo. V šolskem letu 2012/13 so na primer 
imeli 123 učencev, v letošnjem šolskem letu jih imajo 
217. "Zaradi lokacije šole, dobrih učiteljev in tudi odlič-
nih rezultatov naših učencev je povpraševanje po vpi-
su v našo šolo iz drugih občin (Jesenice, Radovljica) 
zelo velik, vendar zaradi zakonodaje (šolskih okolišev) 
pa tudi zaradi velikosti šole vseh ne moremo sprejeti. 
Zdajšnje število otrok je ravno pravšnje, saj je število 
obvladljivo, ne nazadnje pa je kvaliteta pouka v številč-

no manjših oddelkih še vedno na visokem nivoju," je 
pojasnila ravnateljica.
Letošnje šolsko leto bistvenih sprememb ne bo, saj, kot je 
še dejala Darja Pikon, imajo že tako bogat »nadstandardni 
program«, ki ga izdatno sofinancira Občina Kranjska Gora: 
"V vsakem razredu organiziramo vsaj eno nadstandardno 
dejavnost, od tečajev teka, smučanja, plavanja, planinskih 
taborov do obiska tabora v Beogradu v mesecu maju, kjer se 
srečamo z vrstniki dveh osnovnih šol, ki nam obisk vrnejo 
v septembru, in sicer na našem Gorniškem taboru v Vratih."

In še en koristen podatek: jutranje varstvo za mlajše učen-
ce je organizirano od 6.15 do začetka pouka ob 8.15. Če ima-
jo starši potrebe po zgodnejšem varstvu, lahko otroka pu-
stijo tudi v vrtcu, ki začne obratovati ob 6. uri.
Na šolskem objektu so že pred časom obnovili streho nad 
telovadnico in šolo ter povečali jedilnico. Čez poletne po-
čitnice pa je občina investirala 35 tisoč evrov v zamenjavo 
strehe nad kuhinjo in nadstrešek pred glavnim vhodom 
v šolo.

Pripravljeni na še eno uspešno šolsko leto
Prag Osnovne šole 16. decembra Mojstrana je na prvi šolski dan prestopilo 217 
učencev, od tega 23 prvošolcev. 

Prvošolci so, skupaj s starši, vstopili pod eno veliko šolsko 
streho, kjer je prostora za vse ... 

Vodja policijskega okoliša Roland Brajič je vsakemu prvošolcu dal 
"petko" in jim razdelil rumene rutke, ki seveda niso samo modni 
dodatek, ampak predvsem pripomorejo k temu, da so otroci vidni 
v prometu. Staršem je svetoval, naj varno šolsko pot prehodijo 
skupaj z otroki.

Ravnateljica Darja Pikon, njena popotnica 
učencem ob začetku novega šolskega leta: 
"V šolo pridite nasmejani, veseli, spočiti, 
predvsem pa polni želja po novih znanjih. 
Učitelji vas nestrpno pričakujemo."

Na prvi šolski dan so toplo pozdravili vse 
učenke in učence, med njimi tudi triindvajset 
prvošolcev, ki so jim pripravili prisrčen sprejem 
z igrico, pogostitvijo,  ... Drugo- in tretješolci 
so prvošolcem povedali, da v šoli ni prav nič 
strašnega in da na koncu postane vse zabavno. 
In da naj jih nikar ne bo strah učiteljev, ker so 
vsi prijazni.
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Ravnatelj Osnovne šole Josipa Van-
dota mag. Milan Rogelj je povzel, kaj 
vse se, poleg pouka, v njihovi šoli še 
dogaja. Razširjen program na šoli je 
zelo obsežen in so lahko zadovoljni, če 
ga v celoti uresničijo. Kot je pojasnil: 
"Veliko sodelujemo s šolami in vrtci iz 
Avstrije, imamo veliko ekskurzij, šol 
v naravi in tečajev. Značilnost naše 
šole je, da zagotovimo vsem otrokom 
brezplačne enotedenske tečaje smu-
čanja, plavanja in teka na smučeh. 
Pri tem s sredstvi zelo pomaga ob-
čina, ki poleg tečajev financira tudi 
dodatne ure za učitelja športa, ure za 
učenje nemščine ter ure za jutranje 
varstvo. Občina skupaj s SKI Kranjska 
Gora vsem učencem zagotovi brez-
plačno letno smučarsko vozovnico za 
smučišče Kranjska Gora. Veliko naših 
učencev tudi trenira smučanje, smu-
čarske skoke in smučarski tek. Šola 
jim omogoča prilagojeno učenje. Zelo 
podpiramo učenje jezikov, izobraže-
vanje iz turizma in podjetništva ter 
učence ozaveščamo o pomenu neo-
krnjenega okolja Triglavskega naro-
dnega parka, stavbne dediščine in lo-
kalne kulinarike. Vsako leto nas za en 
mesec obišče tudi študent iz Anglije, 
ki pomaga učencem pri učenju angle-
škega jezika. Smo tudi v dveh držav-
nih projektih: uvajanje sodobnih uč-
nih metod s pomočjo IKT-tehnologije 
in uvajanje podjetništva. Šola sodeluje 
z veliko lokalnimi organizacijami, ki 

nam pomagajo pri izvedbi programa." 
Kot je tudi pojasnil ravnatelj, imajo 
organizirani dve skupini jutranjega 
varstva; eno financira ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
in je namenjena učencem prvega ra-
zreda, drugo pa občina in je name-

njena učencem od 1. do 4. razreda, ki 
se pripeljejo s šolskim avtobusom in 
tam počakajo na pouk. Imajo tudi štiri 
skupine otrok v podaljšanem bivanju. 
Novost je tudi, da MIZŠ financira de-
lovne zvezke za drugi razred osnovne 
šole. 

Naj bo znanja polno in prijetno šolsko leto
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora ima v novem šolskem letu 203 učence, 
od tega 21 prvošolcev. 

Enaindvajsetim učenkam in učencem, ki so prvič prestopili hram učenosti, so pripravili 
nepozaben prvi šolski dan. Spoznali so učitelje, dobili rumene rutke, s katerimi bodo 
vidnejši v prometu, varno šolsko pot jim je zaželel policist Uroš Ivičič, pripravili so jim 
drobne pozornosti, jih tudi pogostili in povabili k ogledu igrice ... 

Šli smo tudi k devetošolcem. Razredničarka Katarina Kejžar jih je pohvalila in v ospredje 
postavila njihove talente. Na sliki je polovica razreda pri slovenščini, druga polovica je 
imela pouk angleščine. Od leve: Aleks je perspektivni nogometaš, Vida bomo občudovali 
na odrskih deskah, Bor je perspektiven tekač na smučeh, Tea in Matic sta odlična alpska 
smučarja in Anastasia prav tako v teku na smučeh, Gašper je že pravi ribič in bodoči 
mehatronik, Marta je odlična v logiki in matematiki, Luka je izreden poznavalec znamk 
traktorjev, Tia bo najboljša vzgojiteljica, Eva je "razredni" sonček - in naj taka ostane, 
Manca je perspektivna plezalka. Zadaj je Stash, bodoči strokovnjak na elektro področju.

Ravnatelj mag. Milan Rogelj, 
njegova popotnica učencem 
v novem šolskem letu: 
"Učencem želimo, da se bodo 
na šoli dobro počutili, se 
veliko naučili, se družili in v 
spodbudnem okolju naše šole 
dosegli, kar zmorejo."
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Občinski svetnik in član Sveta jav-
nega zavoda Osnovno zdravstvo Go-
renjske (OZG) Žiga Židan je opozoril 
na pomanjkanje zdravnikov splošne 
oziroma družinske medicine (v na-
daljevanju družinske) v Zdravstveni 
postaji (ZP) Kranjska Gora. Problem je 
še posebej pereč v Krajevni skupnosti 
Dovje - Mojstrana, kjer zaradi upoko-
jitev oziroma odhoda zdravnice v tu-
jino družinskega zdravnika trenutno 
ni. Razmere so kritične tudi zato, ker 
je občina Kranjska Gora turistična 
občina in imajo zdravniki posledič-
no, poleg že opredeljenih pacientov, 
dodatno v zdravstveni oskrbi še tu-
riste. "Občina se zaveda problema. V 
preteklosti je zdravniku, ki bi se za-
poslil v Kranjski Gori, celo ponudila 
stanovanje, a ni bilo odziva. Občina 
ima s strani OZG obljubljeno tudi po-
delitev koncesije za dodatnega zdrav-
nika, vendar ni nujno, da nam ga bo 
uspelo najti," je dejal Židan. Zaveda 
se, da je pomanjkanje družinskih 
zdravnikov vseslovenski problem in 
da so ukrepi, s katerimi bi izničili 
ta deficit, izven pristojnosti občine. 
"Spremembe bi se morale zgoditi 
drugje – na ministrstvu za zdravje, v 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in pri drugih odločevalcih. 
Usmerjene bi morale biti k intenziv-
nemu iskanju rešitev v smeri spod-
bujanja mladih zdravnikov, da se 
bodo raje odločali za specializacijo 
družinske medicine. Tako pa se nam 
zdaj dogaja, da se mladi zdravniki 
raje odločajo za druge specializaci-
je. Obenem je naša občina mejna in 
nam zdravniki zaradi boljših pogo-
jev dela odhajajo čez mejo ... Poklicu 
družinskega zdravnika bi bilo treba 
dati večjo veljavo, vrednost in pri-

znanje, ga debirokratizirati in zdrav-
nike razbremeniti. S spremembami 
postopkov nostrifikacije pridobljenih 
nazivov zdravnikom iz republik nek-
danje Jugoslavije, ki so zainteresira-
ni za delo pri nas, bi mogoče začasno 
omilili trenutno veliko pomanjkanje 
zdravnikov družinske medicine, ven-
dar se bojim, da bi postala Slovenija 
tudi v tem primeru zaradi dejstva, da 
smo del enotnega trga delovne sile, 
le odskočna deska za odhod kam 
drugam," je še poudaril Žiga Židan. 
Problematiko lahko po njegovem 
mnenju rešimo le s strukturnimi in 
sistemskimi spremembami doma, 
ki bodo dale želene rezultate.
Tudi župan Janez Hrovat je opozo-
ril, da je ZP Kranjska Gora kadrovsko 
"podhranjena", in potrdil prizadevanja 
občine, da bi dobili še enega zdravni-
ka, kot je že omenil Žiga Židan. Žu-
pan je še dejal, da so med občani pred 
časom izvedli anketo o zadovoljstvu 
z zdravstvenimi storitvami, in ti so 

med največjimi pomanjkljivostmi 
opozorili ravno na to, da so na Dovjem 
in v Mojstrani ostali brez zdravnika, 
pomanjkanje pa še najbolj občutijo 
starejši.

STISKO TRENUTNO REŠUJEJO  
Z UPOKOJENO ZDRAVNICO

V ZP Kranjska Gora delata v tem tre-
nutku dve zdravnici družinske medi-
cine, ki hkrati opravljata tudi urgen-
tne obiske ter obiske na domu. "Ob tem 
je v Domu starejših občanov Viharnik 
potreba po zdravniku za štirideset od-
stotkov delovnega časa, kar v tem tre-
nutku rešujemo s pogodbeno upokoje-
no zdravnico. Obe zdravnici sta glede 
na število opredeljenih bolnikov in 
glavarinskih količnikov v državnem 
povprečju, torej imata obe zadovoljivo 
število bolnikov in tudi storitev. Pro-
blemi so ob viških turistične sezone, 
takrat bi bilo dobro zagotoviti vsaj za 
nekaj ur na dan tudi turistično ambu-
lanto, saj turisti drugače motijo delo 

Na pomoč, potrebujemo še enega zdravnika
V manjši enoti, kot je Zdravstvena postaja Kranjska Gora, se zelo pozna izpad  
vsakega zaposlenega, saj je teh bistveno manj kot v večjih enotah. V Krajevni  
skupnosti Dovje - Mojstrana so ostali celo brez zdravnika. Kakšne so rešitve?

Občina Kranjska Gora se zaveda problema pomanjkanja vsaj še kakšnega družinskega 
zdravnika v občini. V preteklosti je zdravniku, ki bi se zaposlil v Kranjski Gori, celo 
ponudila stanovanje, a ni bilo odziva. Rešitev bi bila morda podelitev koncesije.
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z redno naročenimi bolniki. Urgen-
tne obiske opravljata zdravnici v de-
lovnih dneh od 7. do 20. ure zvečer, 
izven tega delovnega časa, ob sobo-
tah, nedeljah in praznikih in kadar 
gre za kakršnekoli izpade, pa seveda 
te opravijo iz urgentnega centra Jese-
nice. Dežurna služba se izvaja v ur-
gentnem centru Jesenice, ki deluje 24 
ur na dan. V primeru nujnih dnevnih 
dogodkov se intervencije koordinira-
jo iz urgentnega centra, tako da se 
občasno na teren odpeljeta zdravni-
ci z medicinsko sestro ali pa se takoj 
aktivira nujno reševalno vozilo," je 
pojasnil prim. Saša Letonja, dr. med., 
direktor Zdravstvenega doma Jeseni-
ce. Kot je še poudaril, so dalj časa ak-
tivno iskali dodatnega zdravnika za 
zdravstveno postajo, vendar jim ga 
ni uspelo dobiti. Dodal je: "V ZP dela 
lahko le zdravnik specialist z urejeno 
licenco. Tudi pri medicinskih sestrah 
je bilo v zadnjih dveh letih kar dosti 
menjav, saj so sestre preobremenje-
ne. V manjši enoti, kot je ZP Kranjska 

Gora, se zelo pozna izpad vsakega de-
lavca, saj je teh bistveno manj kot v 
večjih enotah."
Saša Letonja se strinja, da je števi-
lo družinskih zdravnikov v Sloveniji 
premajhno, da bi zadostili vsaj mini-
malnim kriterijem za kvalitetno delo, 
tako so vsi zdravniki preobremenjeni. 
"Menim pa, da gredo zadnji ukrepi 
ministrstva za zdravje v pravo smer. 
Družinske zdravnike je treba tako 
razbremeniti kot jih tudi ustrezno 
stimulirati. Še posebej je potrebna sti-
mulacija v manjših zdravstvenih po-
stajah, ki so za mlade kolege izrazito 
neatraktivne."

POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE

Na ministrstvu za zdravje so pojasni-
li, kakšni so pogoji za pridobitev kon-
cesije za opravljanje javne službe na 
področju osnovne zdravstvene dejav-
nosti splošne in družinske medicine. 
"Zakon o zdravstveni dejavnosti do-
loča, da se koncesija lahko podeli le, 
če koncedent ugotovi, da javni zdra-

vstveni zavod ne more zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v 
obsegu, kot je določen z mrežo javne 
zdravstvene službe oziroma če javni 
zdravstveni zavod ne more zagotoviti 
potrebne dostopnosti do zdravstve-
nih storitev. Koncesijo za opravljanje 
javne zdravstvene službe na primar-
ni ravni zdravstvene dejavnosti po-
deli občina s soglasjem ministrstva 
za zdravje. Občina mora najprej spre-
jeti koncesijski akt v obliki občinske-
ga odloka. V koncesijskem aktu se 
določijo: najmanj vrsta, območje in 
predviden obseg opravljanja konce-
sijske dejavnosti, trajanje koncesije 
in možnost podaljšanja koncesijske-
ga razmerja. Obvezna vsebina kon-
cesijskega akta je tudi utemeljitev 
razlogov za podelitev koncesije. Ob-
čina mora na koncesijski akt pred-
hodno pridobiti soglasje Ministrstva 
za zdravje in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Koncesija se v 
skladu s koncesijskim aktom podeli 
na podlagi javnega razpisa."

                        + poštnina

18
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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



12 | AKTUALNO

SUZANA P. KOVAČIČ

Občina Kranjska Gora skupaj s par-
tnerji nadaljuje prizadevanja za 
zmanjšanje prometne obremenjeno-
sti alpskih dolin, zato so tri prometno 
najbolj obremenjene konce tedna v 
avgustu, vključno s podaljšanim pra-
zničnim koncem tedna, v Mojstrani 
zagotovili dodatna brezplačna par-
kirišča in brezplačni javni avtobusni 
prevoz do Aljaževega doma v Vratih. 
Koordinator projekta Bogdan Janša, 
kranjskogorski podžupan, je zadovo-
ljen z odzivom uporabnikov teh stori-
tev, skupaj so v vseh treh koncih tedna 
prepeljali skoraj tri tisoč potnikov. 
»Nekaj več (približno 350) je bilo tistih, 
ki so uporabili javni avtobusni prevoz 
v smeri iz doline Vrat proti Mojstrani. 
Iz tega sklepamo, da so se odločili, da 
gredo v eno smer peš, kar prav tako 
spodbujamo. Precej je bilo tudi takih, 
ki so se v eno smer peljali le del poti in 
na primer izstopili pri Peričniku. Med 
potniki je bilo približno dve tretjini 
domačih obiskovalcev, drugi so bili 
tujci, ki pa so bili zelo dobro obvešče-

ni o tem, da nudimo javni brezplačni 
prevoz. Imeli smo nekaj skupin tuj-
cev, ki so avto pustili na brezplačnem 
parkirišču pri nekdanji železniški po-
staji v Mojstrani, se v Vrata odpeljali z 
avtobusom, tri dni planinarili, potem 
pa se z avtobusom vrnili do avta; kljub 
temu da je prometni tok v dolino po-
tekal nemoteno in so imeli možnost 
parkiranja v Vratih – prav za vzor so 
bili.« 
Med vožnjo z avtobusom so potniki de-
jansko videli, kako zelo je s pločevino 
zaparkirana celotna pot iz Mojstrane 
do doline Vrat, koliko je 'divjega' par-
kiranja. »S tem, ko smo omogočili av-
tobusni prevoz, smo dolini 'prihranili' 
dodatnih od 300 do 400 parkiranih 
vozil na dan,« je pojasnil Janša, vesel, 
ker so tako domačini kot obiskovalci 

Uspešna akcija umirjanja prometa
V treh prometno najbolj obremenjenih koncih tedna so iz Mojstrane do Aljaževega 
doma v Vratih z brezplačnim javnim avtobusom prepeljali skoraj tri tisoč potnikov. 

Na info točki v Mojstrani so informatorji potnike pozdravili in jim razdelili brezplačne 
izvode publikacije, v kateri je povzet namen akcije. Delili so tudi eko vrečke, ki s 
potiskom promovirajo ta projekt. / Foto: Bogdan Janša

Cilj projekta je, da v dolino Vrat ne bi več smelo vstopati nenadzorovano število vozil. 
Obiskovalci bi imeli možnost parkiranja vozil na parkiriščih v Mojstrani, za vstop v dolino 
pa bi uporabili javni prevoz, jo obiskali peš, s kolesom ... / Foto: Bogdan Janša
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zaposlitev@aktiva.si

ZAPOSLUJEMO 
NOVE SODELAVCE

ŠIRIMO SE
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SUZANA P. KOVAČIČ

Kranjsko Goro in okolico je okolju pri-
jazno in najlepše doživeti na dveh ko-
lesih, so prepričani na Turizmu Kranj-
ska Gora, zato so začeli vzpostavljati 
mrežo gorskih električnih koles. Njen 
namen je promoviranje in spodbuja-
nje razvoja kolesarjenja, kar bo prispe-
valo k razvoju trajnostne mobilnosti in 
spremembi potovalnih navad turistov 
in lokalnega prebivalstva. Takšna ko-
lesa omogočajo lažje raziskovanje ne-
ravninskih območij in premagovanje 
daljših razdalj ter tudi gibanje osebam 
s fizičnimi omejitvami. Mrežo gorskih 
e-koles vzpostavljajo v sodelovanju s 
podjetjem Alp Adventures. To bo prva 
mreža z električnimi gorskimi kolesi v 
Sloveniji. Vsa kolesa so poimenovana 
z lokalnimi imeni, tako nosijo ime-
na dolin ali vrhov, ki obdajajo Kranj-
sko Goro, ali imena junakov Kekčevih 
zgodb. Opremljena so z identifikacij-
sko številko in ves čas izposoje kole-
sa ekipa za podporo v primeru kakr-
šnihkoli težav nudi podporo in pomoč. 
Kolesa si za zdaj lahko izposodite na 
dveh lokacijah: v Kampu Špik in v sre-
dišču Kranjske Gore v izposojevalnici 

Alp Adventures. Izposoja kolesa je pre-
prosta in hitra, poteka prek brezplač-
ne mobilne aplikacije Green4rent, v 
kateri si je mogoče izbrati višino in tip 
kolesa (moško ali žensko). Za uro izpo-
soje kolesa je treba odšteti šest evrov, 
za ves dan pa 39 evrov. Prvih 15 minut 
izposoje je brezplačnih in namenjenih 
preizkusu kolesa, da uporabnik lahko 
najde sebi primerno velikost. Po kon-
čanem izletu morajo uporabniki ko-
lesa vrniti na izhodiščno točko. V pri-
hodnjem letu načrtujejo širitev mreže 
električnih gorskih koles s postavitvijo 
novih izposojevalnih točk.

Novost je mreža gorskih e-koles

Ena od lokacij izposoje gorskih e-koles je 
v Kampu Špik.

od drugje dobro sprejeli akcijo umir-
janja prometa. Ceste letos za ostali 
promet ob teh treh koncih tedna sicer 
niso zaprli za promet, a le zato, ker jo 
niso smeli. Cesta je državna in takega 
ukrepa veljavni državni predpisi ne 
dovoljujejo, si pa občina prizadeva, da 
se cesta prekategorizira v občinsko. 
»Cilj projekta je, da v dolino Vrat ne 
bi več smelo vstopati nenadzorovano 
število vozil. Cilj projekta je 150 par-
kirnih mest v Vratih in še štirideset 
parkirnih mest pri Peričniku. Ostala 
vozila bi imela možnost parkiranja 
na parkiriščih v Mojstrani, za vstop v 
dolino pa bi koristili javni prevoz, jo 
obiskali peš, s kolesom ... Prepričani 
smo, da bi bil tak ukrep pravi, če želi-
mo trajnostno urediti promet v Vrata, 
in da tudi obiskovalci to razumejo.« 
Projekt, kot je zamišljen, bi ob sode-
lovanju vseh partnerjev in državnih 
institucij v polnosti zaživel v dveh, 
treh letih. »Po prekategorizaciji ceste 
je vzporedno s tem treba cesto tudi as-
faltirati. Za oba ukrepa občina že vodi 
razgovore s pristojnimi ministrstvi, 
hkrati pa pripravljamo tudi mobilno-
-informacijski sistem, ki bo potreben 
za izvedbo in nadzor režima. Predvide-
no je, da bi se predlagani režim izva-
jal od prvega junija do prvega oktobra 
vsako leto. Glede parkirišč v Mojstrani 
je izbranih nekaj lokacij, za kar obči-
na že pridobiva gradbeno dovoljenje. 
Da bomo to lahko izvedli, je prvi pogoj 
prekategorizacija in asfaltiranje ceste, 
kar je tudi finančno največji zalogaj in 
je zato nujno potrebno sodelovanje dr-
žave,« je pojasnil Janša.
V akciji umirjanja prometa so so-
delovali: prostovoljci iz Planinskega 
društva Dovje - Mojstrana, gasilskih 
društev Mojstrana in Dovje, člani Tu-
rističnega društva Dovje - Mojstrana, 
poleg njih še Triglavski narodni park, 
Ivo Skumavc, predstavniki lokalne 
skupnosti, Društvo zelena prihodnost 
Mojstrana, Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo, Policijska postaja Kranj-
ska Gora in Komunala Kranjska Gora. 
»To je bil dejansko velik organizacijski 
zalogaj, sodelujoči pa so pokazali tudi 
veliko mero dobre volje in pripadnosti 
projektu, za kar se jim iskreno zahva-
ljujem,« je sklenil Bogdan Janša.
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Ema Robič, ki je v šolskem letu 2018–2019 zaključila šola-
nje na Osnovni šoli Josipa Vandota, je med počitnicami 
sodelovala na peti geografski olimpijadi Srednje, Južne in 
Jugovzhodne Evrope. "V Beogradu so se zbrali najboljši ge-
ografi iz osmih držav. Razdeljeni so bili v dve tekmovalni 
skupini. V prvi, v kateri je bila tudi Ema, so bili mlajši od 16 
let, v drugi skupini pa srednješolci, starejši od 16 let. Ema 
se je na olimpijado uvrstila po zahtevnih izbirnih tekmo-
vanjih na šolski, območni in državni ravni, kjer je vedno 
posegala po najvišjih mestih. Tudi tokrat je pokazala odlič-
no znanje treh veščin: terensko opazovanje in poročanje, 
reševanje geografskih problemov, poznavanje lokacij, po-
javov in procesov ter geografskih zakonitosti. Domov se je 
vrnila z bronasto medaljo," je sporočila Emina mentorica, 
učiteljica Petra Berčič.
»Hvaležna sem za to priložnost in mislim, da sem jo zelo 
dobro izkoristila, saj sem pridobila nove izkušnje, nova 

znanja, nova mednarodna poznanstva in še bronasto me-
daljo,« je po prihodu domov povedala Ema, ki se skupaj 
z mentorico zahvaljuje Občini Kranjska Gora, ki je denar-
no podprla Emino potovanje v Beograd in sodelovanje na 
olimpijadi.

Bronasta na  
geografski olimpijadi

Ema Robič s kolajno in priznanjem z geografske olimpijade v 
Beogradu. Letos je zaključila deveti razred OŠ Josipa Vandota 
Kranjska Gora, šolanje pa bo nadaljevala na Škofijski klasični 
gimnaziji v Ljubljani.

URŠA PETERNEL

»Triglavski« župnik France Urbanija, 
ki je bil kar 26 let župnik na Dovjem, 
zadnje desetletje pa je kot duhovni po-
močnik delal v župnijah Jesenice in 
Sveti Križ, se je konec julija poslovil od 
faranov v Planini pod Golico. Odslej bo 
delal kot duhovni pomočnik v župniji 
v Kamniku, kamor ga, kot je napisal v 
župnijskem pismu faranom, nadškof 
pošilja na »počitnice«. 
Urbanija je lani z zlato mašo obeležil 
pol stoletja duhovništva. Prvo kaplan-
sko mesto je dobil v Župniji Ljubljana 
Šentvid, zatem je bil enajst let župnik 
v Črnomlju, leta 1983 pa je prišel na 

Dovje, kjer je bil župnik kar 26 let in 
kjer je dobil vzdevek »triglavski« žu-
pnik. Zaslužen je za ponovno izgra-
dnjo Aljaževe kapele na Kredarici pa 
tudi za obnovo številnih kapel, cer-
kva, tudi v Mojstrani in na Dovjem, 
župnišč, postavitev kipa Jakobu Aljažu 
na Dovjem … 
Pred desetimi leti se je odpovedal žu-
pniji in prišel za duhovnega pomočni-
ka na Jesenice. Bival je v župnišču pri 
Svetem Križu v Planini pod Golico in 
se tesno povezal s krajem. Ves čas je 
ostal povezan tudi z gorami, maševal 
na Kredarici, posebno rad pa je opra-
vljal delo bolnišničnega župnika v je-
seniški bolnišnici.

Konec julija je daroval zahvalno mašo, 
po njej pa so mu krajani Planine pod 
Golico pripravili prisrčno slovo. 

Prisrčno slovo  
od »triglavskega« župnika
Nekdanji dolgoletni dovški župnik France Urbanija, 
ki je bil zadnjih deset let duhovni pomočnik v Planini 
pod Golico, se je poslovil od Zgornje Gorenjske. 
Premeščen je bil v Župnijo Kamnik.

France Urbanija se je z zahvalno mašo 
poslovil od Planine pod Golico in tudi 
Zgornje Gorenjske, kjer je preživel zadnjih 
36 let. / Foto: Župnija Jesenice



Sredi avgusta so se na pokopališču v 
Podkorenu poslovili od Pavline Prista-
vec, borke in aktivistke NOB. Kot je v 
svojem nagovoru povedala predsedni-
ca združenja borcev za vrednote NOB 
iz Mojstrane Sonja Mirtič, se je Pavli-
na Pristavec kot Černeličeva rodila v 
Curnovcu pri Brežicah aprila 1924 v 
delavski kmečki družini. Tam je obi-
skovala osnovno šolo in se pozneje iz-
učila za trgovko. Življenjska pot jo je 
pripeljala v Škofjo Loko, kjer se je za-
poslila pri sorodniku, pozneje pa služ-
bovala kot trgovka v trgovini Budinek 
v Kranjski Gori.
"V osemnajstem letu starosti je obču-
tila kruto vojno nasilje. Kmalu se je 
vključila v NOB, sodelovala kot mlada 
aktivistka in obveščevalka, simpatizer-
ka OF v Zgornjesavski dolini. V Kranj-
ski Gori je spoznala Ivana Pristavca, s 

katerim si je ustvarila družino. Z Iva-
nom sta v času NOB delovala v varno-
stno-obveščevalni službi z vidnejšimi 
partizani, v sklopu Kokrškega odreda. 
Ivan bi moral kot nemški vojaški mo-
biliziranec na nemško fronto, a mu je 
pomagala, da je pobegnil in se je vklju-
čil v partizane. Kot mlada aktivistka je 
morala zaradi nevarnosti sovražnika 
tudi sama oditi v partizane," je njeno 
življenje opisala Sonja Mirtič. 
"Zaradi delovanja v NOB in odhoda v 
partizane so Ivanovo mamo Marijo 
in sestri Dragico in Minko odpeljali v 
taborišče v Nemčijo, prav tako njeno 
družino. Za svoja plemenita, pogu-
mna dejanja, akcije in solidarnost sta 
z možem prejela srebrni red bratstva 
in edinstva II. reda. Vrsto let je bila čla-
nica društev ZB za vrednote NOB, inva-
lidov in upokojencev v Kranjski Gori."  

Z možem, ki je žal prezgodaj umrl, sta 
nudila topel dom trem otrokom, za 
katere je kasneje skrbela, jih vzgajala 
in šolala sama. Pozneje so ji veselje in 
toplino prinašali tudi vnuki, pravnuki 
in prapravnuki.

Poslovila se je Pavlina Pristavec

Pavlina Pristavec

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske skupaj z občino za 
občane vabi na kulinarične delavnice pod naslovom Do-
mače jedi Doline. Kot je povedala Romana Smagin, bodo 
po dobri izkušnji in odzivu na delavnice v okviru projekta 
Alpfoodway z Domačimi jedmi Doline v tej smeri nadalje-
vali; zainteresiranim občanom tako ponujajo niz osmih 
delavnic, na katerih bodo mentorice, domačinke, z ude-
leženci pripravljale domače jedi, kot so jih v Dolini kuhali 
že od nekdaj.
"Delavnice se bodo odvijale na različnih lokacijah v obči-
ni in bodo namenjene vsem, mlajšim in starejšim posa-
meznikom, ki bi se želeli naučiti priprave tradicionalnih 
domačih jedi, kot so npr. presnjek, zabeljen fižol z ocvir-
ki, koruzni sok, žganci, močnik, kruh iz krušne peči … Ob 

koncu vsake delavnice seveda sledi tudi pokušina," je še 
sporočila.
V septembru bodo zbirali obvezne predhodne prijave, saj je 
število udeležencev na delavnico omejeno, udeležba pa je 
sicer brezplačna. Z delavnicami bodo začeli takoj prvi te-
den v oktobru. O točnejših datumih, lokacijah in vsebinah 
posameznih delavnic vas bodo pravočasno obveščali, več 
informacij bo v kratkem tudi na spletni strani in na Face-
book profilu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

Kulinarične delavnice 
Domače jedi Doline
Sklop osmih brezplačnih kulinaričnih 
delavnic, na katerih bodo mentorice 
z udeleženci pripravljale domače jedi, 
je namenjen občanom Kranjske Gore. 
Prijave septembra, začetek oktobra.
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»Potrebovali bi vašo pomoč,« se je na 
naš časopis pred kratkim obrnil Peter 
Robnik, predsednik Društva paraple-
gikov Gorenjske. »Za mladega fanta 
gre, ni dolgo, kar se je vrnil z reha-
bilitacije. Živi pri dekletu v Kranjski 
Gori in je tetraplegik,« se je glasilo 
suhoparno prvo sporočilo, ki pa ga je 
Peter Robnik malo kasneje, v pogovo-
ru, dopolnil z nekaj več podrobnostmi 
in pojasnili. »Adrian je tisti fant, ki si 
je lani sredi poletja pri skoku v vodo 
tako poškodoval vratno vretence, da 
ne more več uporabljati nog in rok,« 

je razložil in povedal, da bi zdaj, ko se 
je po skoraj letu dni po nesreči iz bol-
nišnice vrnil domov, potreboval vsaj 
posebno negovalno posteljo, zraven 
pa še kakšno prilagoditev v stanova-
nju, ki so ga za mladi par uredili v 
hiši dekletovih staršev. Pomoč potre-
bujeta, ker vse veliko stane, Adrian in 
njegovo dekle pa kljub ljubeči podpori 
družine vseh teh velikih in nepričako-
vanih stroškov sama ne bosta zmogla.
V Kranjski Gori nas je malo za tem 
v majhnem, a skrbno urejenem kle-
tnem stanovanju prijazno pozdravil 
Adrian. »Takole so nama, medtem ko 
sem bil najprej v bolnišnici in nato na 

rehabilitaciji v Soči, uredili stanova-
nje v hiši Gajinih staršev,« je povedal. 
»Jaz sem prej živel na svojem, v majh-
nem stanovanju na Hrušici. Načrto-
vala sva, da bi septembra, po koncu 
lanskega poletja, začela živeti skupaj, 

Po hudi nesreči je dom našel v Kranjski Gori
Petindvajsetletni Adrian Černilogar se je po hudi nesreči, v kateri si je lansko 
poletje tako poškodoval hrbtenico, da je postal tetraplegik, po letu dni zdravljenja 
in rehabilitacije junija vrnil v novi dom, ki sta si ga s pomočjo družine z dekletom 
ustvarila v Kranjski Gori. Da bi lahko čim bolj samostojno zaživel, potrebuje 
pripomočke in prilagoditve, še posebej prav bi mu prišla terapevtska postelja.

Adrian Černilogar od začetka junija, ko se je vrnil z rehabilitacije na Soči, živi v stanovanju v Kranjski Gori, ki so ga mlademu paru 
uredili v hiši dekletovih staršev. / Foto: Gorazd Kavčič

Nesrečo zdaj jemlje kot del 
življenja. Prepričan je, da mu 
je ta pretresljiva izkušnja 
vsemu navkljub veliko dala. 
Pa vendar: s tem, kar se ti je 
zgodilo, se soočiš, sprijazniš 
pa nikoli, pravi.
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ampak potem se je zgodila nesreča ...«
Bil je drugi avgust, zadnji dopustniški 
dan za takrat 24-letnega Adriana, si-
cer kuharja in picopeka v piceriji na 
Hrušici, in njegovo nekaj let mlajše 
dekle Gajo. Z družbo so se šli, kot že 
tolikokrat dotlej, kopat v Kredo, prilju-
bljeno naravno kopališče v Radovni. 
»Ura je bila pol šestih, vzel sem zalet, 
da bi skočil na glavo v vodo. A mi je 
pri tem spodrsnilo in z vso silo sem se 
zaletel v enega od kolov, ki so v vodi. 
Takoj sem vedel, da se ne bo dobro 
končalo, saj sem slišal, kako se mi je 
polomil vrat ...« se tistega nesrečnega 
dne spominja Adrian in pove, da ni 
niti za trenutek izgubil zavesti. 
»Pravzaprav sem imel še veliko srečo. 
Iz vode me je hitro potegnil izkušen 
reševalec, ki je bil tam slučajno. Prav 
tako je bila slučajno ob ribniku zdrav-
nica, ki je takoj klicala reševalno ekipo. 
S helikopterjem so bili pri meni v pi-
člih 15 minutah, v eni uri sem bil že v 
ljubljanskem kliničnem centru.«
Tam so ugotovili, da ima polomljeno 
šesto vretence. Takoj so ga operirali, 
kmalu za prvo operacijo je sledila dru-
ga. Za medicinske ekipe, ki so skrbele 
zanj, ima same lepe besede. »Zdravnik, 
ki me je operiral, je res pravi mojster. 
Pravzaprav je zdaj vrat edini del moje-
ga telesa, ki res dobro dela,« se zna v 
tej resni situaciji celo pošaliti nekdanji 

rekreativni športnik, ki je ljubil moč, 
hitrost, višino ... Rad je hodil v fitnes, 
rad je plezal – tudi po ledu –, se vozil z 
motorjem, pogosto se je odpravil v hri-
be, všeč mu je visokogorje, k svoji Gaji 
pa je v Kranjsko Goro z domače Hrušice 
prihajal kar na rolerjih. 
»Takole me je pač življenje ustavilo ...« 
preprosto pove in doda, da kakšnih 
hujših psihičnih težav po nesreči ni 
imel, čeprav še vedno pridejo trenut-
ki, ko je težko. Ampak takrat, pravi, se 
zamoti s kakšnim filmom, knjigo ali 
pogovorom. Sicer pa, pove, je imel v ti-
stih dolgih mesecih v bolnišnici dovolj 
časa, da je o vsem temeljito razmislil.
»Hvala bogu, da je takšen človek, kot 
je,« pa z občudovanjem doda Gaja. 
»Zelo je inteligenten, stvari ima v gla-
vi popolnoma urejene. Je ni teme, o 
kateri bi se slepil.«
O tem, kam se bo vrnil, ko ga bodo 
odpustili z rehabilitacije, tudi ni bilo 
dvoma, še pove Gaja. »Moj oče je ta-
koj že septembra lani povedal, da sva 
lahko pri nas. Vse do zadnjega, ko je 
Adrian 12. junija letos prišel iz Soče, 
smo urejali stanovanje. Vesela sva, da 
sva končno lahko skupaj, je pa trajalo 
dlje, kot sva nekoč načrtovala ...«
Zdaj jima dnevi tečejo ob klepetih, 
izletih v naravo, kamor ju spremlja 
kuža Jerry Lee Lewis, druženju s prija-
telji, ki jih je zdaj sicer manj kot prej, 

a zato ti toliko več veljajo. Adrian se 
veseli lepega odnosa s svojimi in Gaji-
nimi domačimi; Gajin oče mu vsako-
dnevno pomaga pri razgibavanju.
Nesrečo zdaj, ko pogleda na leto, ki je 
za njim, jemlje kot del življenja. Pre-
pričan je, da mu je ta pretresljiva iz-
kušnja vsemu navkljub veliko dala. Pa 
vendar: s tem, kar se ti je zgodilo, se 
soočiš, sprijazniš pa nikoli, pravi. 
Čas, ki ga ima zdaj več kot prej, na-
menja predvsem branju in gledanju 
filmov. Prej so bili njegovi dnevi zelo 
zapolnjeni; že kot sedemnajstletnik 
je začel delati v piceriji, kjer je kasne-
je tudi spoznal svoje dekle, zato časa 
za branje in študij ni bilo veliko. Zdaj 
je seveda že naštudiral vse v zvezi s 
svojo poškodbo in možnostmi reha-
bilitacije. 

»Takoj po poškodbi od vratu navzdol 
nisem čutil ničesar. Zdaj, po enem 
letu, lahko kolikor toliko stabilno se-
dim, pripet na vozičku, in uporabljam 
zgornje dele rok. Pravijo, da se stanje 
izboljšuje do treh let po poškodbi in v 
tem času bi rad izkoristil res vse, kar 
je mogoče. Ampak dodatne terapije 
je treba doplačevati, na zdravljenje z 
matičnimi celicami, ki se je v svetu 
izkazalo za dokaj učinkovito, bi moral 
oditi na Dunaj in za to plačati okoli 
trideset tisoč evrov, pri nas je vse sku-
paj še zelo v povojih. Za začetek pa bi 
najbolj potreboval terapevtsko poste-
ljo, zato da bi tistemu, ki me neguje, 
olajšal delo, pa tudi sedel bi lahko v 
njej, kar je zame zelo pomembno,« je 
povedal.
Upa, da mu bodo dobri ljudje pomaga-
li pri nakupu postelje in prilagoditvah 
stanovanja, prispevali za kakšno do-
datno terapijo ter morda tudi pri zbi-
ranju denarja za zdravljenje v tujini. 
Sredstva za Adriana zbirajo na Dru-
štvu paraplegikov Gorenjske, na raču-
nu številka SI56 07000-0000108633, ki 
je odprt pri GB Kranj.

Adrian in njegovo dekle Gaja 
Sredstva za Adriana zbirajo 
na Društvu paraplegikov 
Gorenjske, na računu številka 
SI56 07000-0000108633, ki je 
odprt pri GB Kranj.
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Lea Svrzikapa, akademska slikarka iz 
Kranjske Gore, se je v Zgornjesavsko 
dolino za stalno resda priselila "šele" 
kot odrasla mlada ženska, a jo v te 
kraje že od otroštva vlečejo posebne 
vezi, saj je počitnice preživljala v Ra-
tečah pri svoji družini. Posebej rada 
je prihajala pozimi, saj je navdušena 
nad deskanjem na snegu. Njen ideal 
iz otroštva pa je bila hiška sredi Kranj-
ske Gore, kjer skozi okno gleda na za-
snežene gore. Pred šestimi leti, ko je 
spoznala svojega življenjskega sopo-
tnika Anžeta in se preselila v Kranjsko 
Goro, se ji je želja uresničila.
Kot otrok je najprej živela v Velenju, 
nato v Šmartnem ob Paki, v družini, 
kjer so se vsi ukvarjali z umetnostjo: 
talent za slikanje ima po prababici, 
pravi, za igro pa po materi, ki je lju-
biteljska igralka. Pri njih doma se je 
vedno pelo, plesalo in igralo, pripo-
veduje. Tudi Leo je najprej odneslo v 
gledališke vode. V osnovni šoli je obi-
skovala dramski krožek in že na pr-
vem tekmovanju je za obrobno vlogo 
brezdomca, dobila nagrado za najbolj-
šo igralko tekmovanja.
A potem je s pomočjo odličnega pro-
fesorja likovne vzgoje odkrila, da je 
likovna umetnost tisto, kar jo najbolj 
veseli in kar bi želela početi, ko "bo ve-
lika". Sprejemne izpite na umetniški 
gimnaziji Celje je opravila brezhibno 
in se po zaključku srednje šole spet 
znašla pred razpotjem: gledališče ali 
likovna umetnost. Izbrala je Akademi-
jo za likovno umetnost v Ljubljani in 
se nato že med študijem podala v svet, 
v angleški Winchester, kjer je ostala 
pol leta in ob podpori izjemnih profe-
sorjev odkrila, da jo nadvse zanimajo 
transvestiti, se pravi ljudje, ki so ujeti 
v telo, ki se ne sklada z njihovo notra-
njostjo. Ob vrnitvi domov je mentor 
na ALU podprl njen na novo odkrit stil 
in slog. Skupaj sta ga še izpopolnila, 
da bi bil malce manj ilustrativen, in 
razvila je mešanico grafita, grafike in 
kolaža. 
Mentor jo je usmerjal tudi pri pripravi 
zaključne naloge, kjer je "od pop arta, 

ki to ni, in pointilizma (slikarska teh-
nika, pri kateri se nanašajo pike, ki 
se ne prekrivajo), ki to ni, prišla do 
op arta in pik": vsaka pika predstavlja 
enega od njenih spominov, ki združe-
ni skupaj tvorijo sliko. Kot umetnico, 
ki ve, koliko dela in nadarjenosti je 
povezanih v vsako umetnino, jo ža-
losti, da ljudje raje kupijo z znanim 
motivom potiskano platno, za katero 
bi odštel toliko kot za unikat mladega 
umetnika. "Trenutno je pač tako, da se 
ljudje raje zadovoljijo z instant, lažje 
razumljivo kulturo kot z nečim, pri 
čemer je treba uporabiti malce svoje 
domišljije in možgane."
Tudi zato se je odločila, da del svojega 
časa in energije posveti poučevanju li-
kovne umetnosti. In zdaj poleg redne 
službe, zaposlena je v butičnem hote-
lu Pr' Govedar v Podkorenu, in vzgoje 
hčerke obiskuje še Pedagoško fakul-
teto v Ljubljani. V sklopu praktičnega 
usposabljanja poučuje likovno vzgojo 
na osnovni šoli v Kranjski Gori. To ji je 
še posebej v veselje.
Sicer pa že zelo dolgo dela v turizmu. 
Sprva na Žičnicah v Kranjski Gori, ka-
sneje kot vodja hotela Pr' Govedar v 
Podkorenu. Delo ji je všeč predvsem 
zato, ker ji je omogočilo spoznati veli-
ko zanimivih ljudi in kultur. A zaveda 
se, da turizem zahteva celega človeka. 
"Zelo malo časa sem preživela s svojo 

hčerko, zgrešila sem določene trenut-
ke, ki se ne bodo več vrnili. To je tudi 
eden izmed razlogov, da sem se odlo-
čila, da napravim premor in poiščem 
drug način za zaslužek."
Rada se spomni na gosta iz Nemčije, 
ki jo je prosil za nasvet, kam naj se 
odpelje s svojim motorjem. Zavrtela 
je nekaj telefonskih številk prijate-
ljev motoristov, nato pa natisnila ze-
mljevide, označila vse točke, vredne 
ogleda in obiska ... Gesta je gospoda 
tako navdušila, da ji je zaupal svojo 
življenjsko zgodbo in pri njej naročil 
sliko. Postala in do danes ostala sta 
prijatelja. Prav Nemčeva zgodba je bil 
eden od razlogov, da se je Lea odločila 
za premor od dela v turizmu. "Delal je 
za enega od avtomobilskih gigantov. 
Ko je pri dvainštiridesetih doživel srč-
ni infarkt, je pustil službo in se odlo-
čil, da bo v življenju počel le še stvari, 
ki ga navdihujejo in osrečujejo." 
Leo še vedno najbolj navdihuje ume-
tnost. Inspiracijo za slikanje opiše kot 
vročično stanje, ko je edini cilj orga-
nizma, da se ohladi. "Ko me zagrabi, 
nič ne obstaja, samo še platno in bar-
ve in ideja, ki jo moram spraviti ven 
iz svoje glave." Kot pove, se njen par-
tner Anže zato, če jo sredi tega procesa 
zmoti, samo obrne in odide. Zaveda 
se, da Lea takrat potrebuje svoj mir za 
ustvarjanje. 

Vsi smo Kranjska Gora: Lea Svrzikapa

Lea Svrzikapa
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Aljaževi dnevi so se začeli v Sloven-
skem planinskem muzeju v četrtek, 
29. avgusta, s predavanjem kustosinje 
Natalije Štular z naslovom Aljaževci 
in projekcijo filma Naš Triglav. V pe-
tek je na oder Aljaževega prosvetnega 
doma na Dovjem stopil domačin Nejc 
Ropret, igralec SNG Drama Maribor. 
Ropret se je rodil na Jesenicah, osnov-
no šolo je obiskoval v Mojstrani, gim-
nazijo na Jesenicah. Zatem se je po-
svetil študiju fizike. V tem času se je 
pridružil Šentjakobskemu gledališču. 
Po treh letih udejstvovanja na ama-
terskih odrih je opustil študij fizike in 
uspešno opravil sprejemne izpite na 
Akademiji za gledališče, radio, film 
in televizijo. Preprosto všeč mu je bilo 
stati na odru. Že med študijem je so-
deloval s SNG Drama Ljubljana, zavo-

dom Bunker in gledališčem ŠKUC, po 
diplomi se je zaposlil v SNG Drama 
Maribor, kjer je sodeloval pri več kot 
tridesetih uprizoritvah, tudi v nekate-
rih nagrajenih na Borštnikovem sre-
čanju. Najljubša vloga, če temu lahko 
tako reče, je ženin v Malomeščanski 
svatbi, ki jo je režirala Mateja Kole-
žnik. Ropret je napisal dramsko bese-
dilo Pravljica o belem volku ali Kam je 
izginil Dan, čeprav pravi, da za zdaj v 
prvi vrsti ostaja igralec. In ko ne stoji 
na odru, je oče hčerkama. Rad bi več-
krat obiskal domači kraj; Mojstrana je 
v njegovem srcu blizu, a daleč po kilo-
metrih. Ob tej priložnosti je zaigral v 
avtorski predstavi Čakalnica.
»Zvoki klasičnih glasbil pod Trigla-
vom, ki je naš ponos, na kratko lah-
ko pomenijo Trizvok. Želeli smo imeti 
enotno ime, slogan sobotnega in ne-

deljskega vrhunskega glasbenega do-
gajanja,« je drugo polovico Aljaževih 
dni v imenu glavnega organizator-
ja, KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstra-
na, povzel njegov predsednik Mar-
sel Gomboc. V soboto so bila na Trgu 
olimpijcev v Mojstrani na programu 
najlepša dela klasike in romantike. 
Sebastian Bertoncelj, umetniški vod-
ja koncerta, je nagovoril poslušalce 
in zanimivo predstavil dela. Čudovito 
klasično glasbo so v skupen zvok zlili 
violinistka Ana Julija Mlejnik, violon-
čelist Sebastian Bertoncelj, violinist 
Oskar Longyka, violist Alberto Ma-
stracci, flavtist Luka Železnik in kla-
rinetistka Urška Zupan. Prvi koncert 
je bil toplo sprejet, prav tako drugi v 
nedeljo, ki je bil zaradi dežja v Vratih 
premaknjen v cerkev sv. Klemena v 
Mojstrani in ga je povezovala Nada 
Vodušek. Cerkev so napolnili zvoki Ba-
chovih umetnin.
Kot je dejal Marsel Gomboc, se ena 
stvar v 130 letih, kar je Aljaž prišel 
za župnika na Dovje, ni spremenila: 
»Naši hribi so ostali taki, kot so bili.« 
V soboto je bil Gustlnov pohod na Dov-
ško Babo, v Mojstrani so imeli tudi Ra-
jže po poteh triglavskih pravljic, dneve 
pa so sklenili s sveto mašo. Prav vsa 
društva in župnija v kraju za Aljaže-
ve dneve stopijo skupaj, vsak pokrije 
delček dogajanja. Uradno jih je odprl 
podžupan Bogdan Janša, organizator 
se je zahvalil tudi občini in donator-
jem za podporo Aljaževim dnem.

Trizvok  
Aljaževih dni
Že 27. Aljaževi dnevi so 
letos prvič v programu 
ponudili poslastico 
klasične glasbe. A štirje 
dnevi so pritegnili tudi 
zaradi pohoda, pravljic, 
dovškega odra ...

Z Nejcem Ropretom, domačinom, igralcem SNG Drama Maribor, sta se pogovarjala 
ljubiteljska igralca domačega kulturnega društva Maja Pečar Božič in Simon Brlogar.

V soboto zvečer je bil koncert na Trgu olimpijcev v Mojstrani.
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Nova razstava Otroštvo v Ratečah je 
na ogled na fasadi Kajžnkove hiše, 
kar pomeni, da si jo obiskovalci lahko 
ogledajo tudi v dneh, ko je muzej za-
prt. »Vseskozi negujemo stik z doma-
čini, tudi najmlajšimi, pripravljamo 
jim pedagoške delavnice in programe. 
Naša pedagoginja Natalija Štular je 
že z lanskim letom otroke različnih 
starosti povabila na delavnice o tem, 
kakšno je otroštvo v Ratečah. Zbrali 
so kar nekaj stvari, da bi pa pripravili 
razstavo, so bili otroci premajhni. Po-
vabilu so se odzvali starejši domači-
ni, srečanja in delo smo nadaljevali v 
obliki študijskih krožkov z namenom, 
da v širšem krogu in bolj sistematično 
zberemo snovno in nesnovno dedišči-

no na temo otroštva (predmete, foto-
grafije, zapisane spomine in pripove-
di),« je povzela Irena Lačen Benedičič, 
direktorica Gornjesavskega muzeja 
Jesenice. Domačini so želeli tudi sami 
odkrivati vaško preteklost in prispe-
vati k oblikovanju lastne in skupne 
identitete. Da bi se projektu pridružilo 

čim več Ratečanov, so povabili še Turi-
stično društvo Rateče - Planica.
Brošura Otroštvo v Ratečah, ki lepo 
dopolnjuje razstavo, je rezultat štu-
dijskega krožka. V njem so sodelovali 
Bernarda Zaletelj, Jerca Kramar, Janja 
Žerjav Dolhar, Tanja Žerjav Svetlin, 
Nada Osvald, Marija Jakelj, Danica 
Butinar, Magda Petrič, Joža Erlah, 
Marta Lavtižar, Tina Brlogar, Marija 
Oman, Milena Makovec, Anica Mer-
telj, Marija Veber, Marija Kajžar, Jože 
Mertelj in Bogomila Košir. Pripovedi 
udeležencev so iz zvočnih in drugih 
zapisov prepisale in uredile Natalija 
Štular, Zdenka Torkar Tahir in prosto-
voljka Sonja Koren. Brošuro so prejeli 
vsi udeleženci študijskega krožka, v 
prebiranje je na voljo tudi pri Gorenj-
sesvskem muzeju.
Lačen Benedičičeva meni, da bi s po-
dobnimi vsebinami projekt lahko pe-

ljali naprej, morda raziščejo skupaj 
z domačini, kako je bilo v šoli in ob 
praznikih ... Morda pa se komu utrne 

še kak spomin na otroštvo, da ga zapi-
šejo in s tem opozorijo na dragocenost 
lokalne dediščine. Zanimivo je brati, 
kako je bilo z varstvom otrok, prehra-
no, kaznovanjem, »prepovedanimi« 
temami, vražami ... In o igrah, tu so 
spomini še posebno živahno privreli. 

Kajžnkova hiša nosi spomine na otroštvo
Razstavo Otroštvo v Ratečah je Gornjesavski muzej Jesenice domiselno postavil 
kar na fasado Kajžnkove hiše. Razstavo dopolnjuje istoimenska brošura. 

Obiskovalci si razstavo na fasadi Kajžnkove hiše v Ratečah lahko ogledajo tudi v dneh,  
ko je muzej zaprt. 

Fotografije na fasadi 
Kajžnkove hiše pripovedujejo 
tudi, kako so bili na primer 
dojenčki poviti do vratu, 
kot štruca kruha. Pa kako je 
dojenčka v imenitnem vozičku 
vozila cela vas – in ga včasih 
tudi »prebrnila« ...

Zapisan spomin: »Imeli so 
lesene stajce, v katere so dali 
otroka, ko so šli v hlev ali na 
pole. Moja teta je dala otroka 
v stajco in ga pripela nanjo 
z naramnicami iz žabc, da ni 
mogel ven. Potem se je pa 
slekel, da je lahko zlezel ven in 
se priplazil v vežo pod mizo. Ko 
je teta prišla domov in fantka 
ni bilo nikjer videti, je začela 
vpiti, letati okol in ga iskati. 
Pol je pa le prilezel izpod mize. 
Star je bil okoli enega leta.«
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Rateško nošo domačini s ponosom 
pokažejo, tudi na tradicionalni kul-
turno-etnološki prireditvi, ki jo je na 
veliki šmaren organiziralo Turistič-
no društvo Rateče - Planica. Zače-
la se je s promenadnim sprevodom 
noš skozi Rateče in nadaljevala na 
vaškem trgu pred številnimi obi-
skovalci, domačimi in tujimi, ki sta 
jih pozdravila direktorica Gornjesa-
vskega muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič in župan Kranjske Gore 
Janez Hrovat, ki se je v imenu vseh, 
ki imajo radi tradicijo, nastopajočim 
in organizatorjem prireditve zahvalil 
za prispevek k živahnemu utripu na 
vasi. 
Glasbeni pozdrav je najprej ponesel 
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora, na citre je zaigral enajstletni 
Nejc Cuznar, od tri- do šestletni otroci 
iz skupine Nageljčki Vrtca Rateče so 
zaplesali venček narodnih plesov pod 
vodstvom vzgojiteljic Jerce Kramar, 

Suzane Gregori in Metke Šušteršič, 
dvanajstletna Benjamin Oman in Maj 
Smolič sta raztegnila meh harmoni-
ke, venček gorenjskih pesmi je zapel 
Mešani pevski zbor Kranjska Gora, 

glasbeni del nastopov pa sta s čudo-
vitim zvenom citer sklenili Jerca Kra-
mar in Danica Butinar. Obiskovalci 
so si ogledali prikaz starih običajev: 
postopek izdelave volne, rateških co-
kel in t. i. žokov ter vezenj. V bližnji 
Kajžnkovi hiši so imeli otroške delav-
nice, povabili so tudi na ogled bogate 
zbirke. Lokalni ponudniki so postre-
gli domače jedi in sladice. Vaški dan 
so sklenili z veselico v družbi Veselih 
svatov.

Ponosno predstavili dediščino 
Vaški dan v Ratečah, že 26. po vrsti, so obiskali vsi, ki cenijo tradicijo.  
Tudi naključni obiskovalci so si z zanimanjem ogledali to kulturno-etnološko 
prireditev. 

Promenadni sprevod noš skozi Rateče Na citre je zaigral enajstletni Nejc Cuznar

Otroci iz skupine Nageljčki Vrtca Rateče so zaplesali venček narodnih plesov pod 
vodstvom vzgojiteljic Jerce Kramar, Suzane Gregori in Metke Šušteršič.
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Župan Občine Kranjska Gora Janez 
Hrovat je na turistični kmetiji Psnak v 
Zgornji Radovni gostil občanke in ob-
čane, ki letos praznujejo devetdeset let. 
Županovo druženje z jubilanti je posta-
lo tradicionalno, enkrat na leto v dneh 
praznovanja občinskega praznika. Le-
tošnji jubilanti so ob tej priložnosti 
podelili veliko iskrivega in zanimive-
ga.
»Trije pritepenci smo. Jaz sem Lju-
bljančan, vikendaš. Leta 1952 sem pri-
šel prvič v Rateče, ne pa še za stalno. 
Službo sem imel v Ljubljani, v Rateče 
pa me je vse bolj vleklo – in odkar sem 
upokojen, je tu moj dom. Že več kot 
trideset let.« Takole je povedal Arzenij 
Kuret, za "pritepenca" pa imel v mislih 
še Antona Požarja in Franca Makšeta. 

PRVI VREMENAR V RATEČAH

»Leta 1948 sem prišel v Rateče. Vreme-
nar sem, dolgo sem vodil meteorolo-

ško postajo v Ratečah in sem bil eden 
od začetnikov meteorološke službe v 
nekdanji Jugoslaviji; pred tem je bila 
ta pod vojaško upravo. Rateče so imele 
kot najbolj severozahodni kraj Jugo-
slavije pomembno vlogo, saj cikloni, 
fronte pridejo iz severozahoda. Ne gle-
de na to, da sistem tedaj ni bil avto-
matiziran, so bile meritve kar natanč-
ne,« je pojasnil Franc Makše, ki ima 
vremensko postajo tudi na domačem 
vrtu v Ratečah. Makše še vedno vozi 
avto, kot pravi, je z avtom prevozil 
»pol sveta«, danes pa šofira samo še 
za nujne opravke.
Anton Požar je prišel v Rateče leta 
1955 za miličnika, deloval je na mej-
nih prehodih Rateče in Korensko se-
dlo. Tisti, ki se še spomnijo teh časov, 
že vedo, zakaj smo ga vprašali, ali je 
bil strog miličnik in ali je kdaj pogle-
dal skozi prste. »Zaradi službe sem 

že moral biti strog.« (smeh) Koliko so 
pa kaj »švercali« takrat? »Tega pa ne 
smem povedati ...« (smeh) Pa je kdaj 
zaradi tega zamižal na eno oko? »Če 
je bila kakšna fletna, pa že.« (smeh) 
Antona Požarja so ta vprašanja zaba-
vala, je pa prav resno zagotovil, da ga 
je pa ena domačinka zares prevzela. 
V Ratečah je ostal.

PRINESLI SO JO K HIŠI V MOJSTRANO

»Osem mesecev sem bila stara, ko 
so me prinesli k hiši v Mojstrano. Po 
mami in atu sem prava Gorenjka, kdo 
se bo pa še spomnil, da je imel moj 
stric v Mojstrani obrt in je delal ''mo-
droce'' za celo Zgornjesavko dolino,« je 
povedala Vida Legat.
Elizabeta Berlič je dom pod Šmarno 
goro že pred desetletji zamenjala za 
dom v hišici v Gozdu - Martuljku, 
kar nekaj časa je bila dejavna v tam-

Devetdesetletniki na kosilu z županom
Dvajset jubilantov, starih devetdeset let, je letos v občini Kranjska Gora. Druženja 
s kosilom na povabilo župana Janeza Hrovata so se udeležili Anton Požar, Arzenij 
Kuret in Franc Makše, vsi trije iz Rateč, Ernestina Lapčević iz Kranjske Gore, 
Elizabeta Berlič iz Gozda - Martuljka, iz mojstranškega konca pa Marija Lakota, 
Cecilija Dernič, Marija Rabič, Vida Šušteršič in Matija Krznarič. 

Srečanje župana Občine Kranjska Gora Janeza Hrovata s slavljenci, ki letos praznujejo 
devetdeset let. Koliko modrosti, življenjskih zgodb in izkušenj ...

Da nikoli ni razmišljal, da bi se 
odselil iz Mojstrane, je zatrdil 
Matija Krznarič. »Rojen sem 
bil v hiši na Velikem bregu, še 
zmeraj sem na Velikem bregu, 
samo hiša je druga. Vedno sem 
se zavzemal za Mojstrano, tudi 
v športu. Bil sem smučarski 
skakalec, med 1950 in 1960 
sem bil v jugoslovanski 
reprezentanci. Leta 1958, 
na dan svetega Jožefa, sem 
v Planici na stari Bloudkovi 
skočil 104 metre.«
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V priročniku boste 
našli nasvete o 
tem, kako začutiti 
lahkotnost bivanja, 
najti smisel, kako 
uživati v zrelih letih, 
se rešiti bremen in 
težkih nahrbtnikov 
preteklosti, 
potlačenih čustev. 
Knjiga vsebuje vse, 
kar mora človek 
vedeti, da bi dobro 
živel.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

NOVOST

PONATIS

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

kajšnjem turističnem društvu. Bi 
rada tudi kaj zapisala, a roki je več 
ne ubogata. Med Puljem in Kranjsko 
Goro pa je razpeta Ernestina Lapče-
vić. »Po drugi svetovni vojni sem na 
enem od mitingov v domači Kranj-
ski Gori spoznala bodočega moža. 
Na prvi pogled sva se ujela. Po na-
rodnosti je bil Srb, poročila sva se, v 
zakonu so se rodile tri hčerke. Bil je 
oficir in smo se zaradi njegove služ-

be selili po različnih koncih nek-
danje Jugoslavije, nazadnje v Pulj. 
Mlajši dvojčici sta ostali v Pulju, sta-
rejša hči je poročena v Kranjski Gori. 
Poleti in pozimi sem tukaj, spomladi 
in jeseni pa v Pulju, je razložila Er-
nestina Lapčević, obkrožena z vnuki 
in pravnuki.
Marija Lakota je »originalno« z Bel-
ce. Poročila se je z domačinom, a ker 
je bil v službi v vojski, so se selili po 
krajih nekdanje Jugoslavije. Srce pa je 
ostalo tam, kjer je bilo najprej doma, 
v Zgornjesavski dolini. Po zdravju smo 
jo tudi vprašali, pa je hitro odgovorila, 
da je to letom primerno.

ZVEST PLANIŠKIM SKOKOM

Da nikoli ni razmišljal, da bi se odselil 
iz Mojstrane, je zatrdil Matija Krzna-
rič. »Rojen sem bil v hiši na Velikem 
bregu, še zmeraj sem na Velikem bre-
gu, samo hiša je druga. Vedno sem se 
zavzemal za Mojstrano, tudi v športu. 
Bil sem smučarski skakalec, med 1950 
in 1960 sem bil v jugoslovanski repre-
zentanci. Leta 1958 leta, na dan svetega 

Jožefa, sem v Planici na stari Bloudko-
vi skočil 104 metre. Zatem sem deloval 
v organizacijskem komiteju Planica, 
bil dolga leta starter in tudi vodja na-
leta. Ostajam povezan s skoki, četudi 
samo kot gledalec,« je povedal Krzna-
rič. O ljubezni do smučarskih skokov 
je pripovedoval še kateri jubilant.

Župan Janez Hrovat je jubilantom če-
stital, vsakemu podaril spominek na 
srečanje in hkrati menil, da bodo še 
največ spomina na ta dan obdržali v 
srcih. Nekateri slavljenci so bili bolj 
zgovorni, drugi raje v vlogi poslušal-
cev, prav prijetno avgustovsko popol-
dne pa je bilo za vse. 

Franc Makše je o vremenu 
razložil: »Poznam lepo vreme 
in grdo vreme v Zgornjesavski 
dolini – pa tudi skoraj nič 
snega kar sedem let v povojnih 
letih. Takrat smo se dajali, da 
bi na Vršiču zgradili žičnice, 
potem pa je le zapadel sneg v 
dolini in je bilo konec te ideje. 
Leta 1952 je bilo v Ratečah 2,4 
metra snega, od hiše do hiše 
smo delali tunele.«

Marija Lakota se je poročila 
z domačinom, a ker je bil v 
službi v vojski, so se selili po 
krajih nekdanje Jugoslavije. 
Srce pa je ostalo tam, kjer 
je bilo najprej doma, v 
Zgornjesavski dolini.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Projekt Igrajmo se v Rutah je nastal v sodelovanju Društva 
Center za pomoč mladim, podružnica Kranjska Gora, in 
Planinskega društva (PD) Gozd Martuljk, Mladinski od-
sek. Otroci in mladi od četrtega do petnajstega leta so se 
igrali na zadnjo počitniško soboto, tokrat že šestnajstič po 
vrsti. "Ker je Gozd - Martuljek razpotegnjena vasica, brez 
vaškega jedra, ugotavljamo, da to povzroča med lokalni-
mi prebivalci manj socialnih stikov, prav tako pa tudi med 
mladimi in otroki, ki nimajo pravega središča za skupno 
druženje in igranje. S projektom želimo obogatiti ponudbo 
preživljanja prostega časa v Gozdu - Martuljku, povečati 
možnosti izbire in usmeriti mlade, da aktivirajo lokalne 
vire in storijo nekaj za svojo skupnost. Praktični koncept 
dela, ki je rdeča nit projekta, v tujini poznajo pod imenom 
playwork. Ideja za projekt je nastala v Mladinskem odseku 
PD Gozd Martuljk in Društvu Center za pomoč mladim, ki 
sodeluje z European Playwork Association (EPA)," je povze-
la Polona Petrovič Erlah, ena od prostovoljk in mentoric 
Društva Center za pomoč mladim in planinskega društva, 
ki so vodile dejavnosti. 
Večnamensko igrišče v Gozdu - Martuljku je postalo do-
življajsko igrišče. "Igrišče smo razdelili na več delov: na 
ustvarjalni del z uporabo mivke, ustvarjalni del z upora-
bo lesa, spoznavanje t. i. interaktivnega padala in izziv z 

vikingškim šahom ter likovno ustvarjalnico. Predvsem pa 
je poudarek na tem, da otroci in mladi sami ustvarjajo, 
da si na primer sami naredijo leseno ribiško palico, spe-
čejo kruh ..." je opisala Polona Petrovič Erlah. Zraven radi 
pridejo tudi starši, babice, dedki ... Občina Kranjska Gora 
podpira to prireditev, na kateri vsako leto tudi koga gostijo. 
Večkrat je prišla Alenka Peternel, ki se ukvarja s poslikavo 
telesa, letos jih je obiskal Čarodej Toni. 

Igrajmo se v Rutah
Večnamensko igrišče v Gozdu - Martuljku je za en dan postalo doživljajsko igrišče.

Čarodej Toni in njegov "sobotni" pomočnik Tine

SUZANA P. KOVAČIČ

Vsako drugo nedeljo v septembru se 
na vrhu 1508 m visoke Peči nad Rate-
čami, kjer je tromeja med Slovenijo, 
Avstrijo in Italijo, zberejo pohodniki iz 
vseh treh držav. V nedeljo, 8. septem-
bra, bo ob 8. uri začetek s pohodom 
na Tromejo – Peč izpred gostilne Šurc 
v Ratečah. Od 9. ure dalje bo ponud-
ba hrane in pijače, od 11. do 17. ure bo 
zabava z ansamblom Pogum. Opoldne 
bo tradicionalno srečanje županov 
treh dežel in počastitev 40-letnice sre-
čanj. V primeru slabega vremena se 
prireditev prestavi na 15. septembra. 

"Za zamisel prvega srečanja je treba 
omeniti Vojteha Budineka, Franca 
Žvana, Franca Makšeta st., Lada Pe-
triča, Jožefa Kavalarja, Ivana Mežika 
in Jožeta Brudarja. Seveda je ob tem 
treba omeniti tudi člane Turistične-
ga društva (TD) Kranjska Gora Emo 
Mertelj, Leopolda Ferjančiča in Andre-
ja Kolenca, ki so v začetku sodelovali 
in skrbeli za izvedbo prireditve. Prvo 
leto je gostinsko ponudbo na Tromeji 
prevzelo podjetje Gorenjka, na pobudo 
g. Žvana sta že naslednje leto organi-
zacijo prireditve prevzela TD Rateče 
- Planica in Kranjska Gora, kasneje 
(in še danes) ga organizira TD Rateče - 

Planica," je povzela Tina Brlogar iz TD 
Rateče - Planica. V vseh letih je prire-
ditev odpadla samo enkrat, leta 2017.
Iz teh tradicionalnih srečanj se je raz-
vila tudi ideja o organizaciji olimpij-
skih iger brez meja in tudi vstop Slo-
venije v EU so obeležili 1. maja 2004 
na Tromeji. Tina Brlogar še dodaja: 
"Obmejni župani so vsa ta leta tvorno 
sodelovali in kot predstavniki vseh 
obmejnih občin vedno pozdravili obi-
skovalce." Zahvala gre tudi vsem, ki 
sodelujejo pri organizaciji: domači-
nom, članom TD Rateče - Planica in 
številnim drugim; vsak doprinese svoj 
del, da prireditev lahko uspe v celoti.

Jubilejno srečanje na Tromeji
V nedeljo, 8. septembra, bo že štirideseto srečanje na Tromeji. 
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MAJA BERTONCELJ

V Kranjski Gori so se na praznični 15. 
avgust tradicionalno zbrali tekači. V 
organizaciji TD Kranjska Gora je po-
tekala Kranjskogorska 10ka. Na progo 
s startom v središču Kranjske Gore do 
Rateč in nazaj se je podalo 51 žensk in 
130 moških. Tek je tudi letos štel za 
tekaško serijo Gorenjska, moj planet.

Absolutni zmagovalec je postal Tobi 
Gaberšček (AD Mass, 34:16). Za skoraj 
pol minute je prehitel Luko Kramari-
ča (B2servis – Adidas, 34:45), tretji je bil 
Matic Plaznik (34:51). "V Kranjski Gori 
sem tekel že pred leti, tokrat pa prvič 
še zmagal. Upal sem, da mi bo uspelo. 
Do petega kilometra je bil tek bolj tak-
tičen, sledila je hitra menjava tempa. 
Zadnja dva kilometra sem tekel sam. 
Za zmago sem moral dati vse od sebe. 
Sicer treniram atletiko. Tečem na 1500 
in tri tisoč metrov, moj trener je Svje-
tlan Vujasin. Občasno se udeležim tudi 
kakšne rekreativne tekme, kot je dana-
šnja. To je dober trening," je po prihodu 
v cilj pojasnil Tobi Gaberšček, 17-letnik 
iz Bovca, član AD Mass Ljubljana. 

Med ženskami je bila najhitrejša doma-
činka Neža Žerjav (ND Rateče - Planica) 
s časom 39:00. Lani je bila druga, letos 
pa je tekla skoraj tri minute in pol hi-
treje. Druga je bila Nika Mazi (AD Mass) 
s časom 39:34, tretja pa Monika Peterka 
(41:23)."Kranjskogorske 10ke se udeležu-
jem kar redno. V prvi vrsti sem tekla za 
svoje veselje, ne za zmago. Zadovoljna 
sem z rezultatom. Gledam na čas, ne na 
mesto. Ta je izboljšan, kar je bil tudi moj 
cilj. Moj prvi šport je tek na smučeh in 
današnja tekma je bil dober trening. Na 
novo sezono se večinoma pripravljam v 
Planici," je pojasnila Neža Žerjav.
Pred tekom na deset kilometrov so se 
na progo podali tudi otroci na krajšem 
netekmovalnem teku.

Zmagala atlet in smučarska tekačica
Od Kranjske Gore do Rateč in nazaj najhitrejša Tobi Gaberšček in Neža Žerjav

Na Kranjskogorski 10ki je letos nastopilo več kot 180 tekačic in tekačev.  
/ Foto: Maja Bertoncelj

Prvi je skozi cilj pritekel Tobi Gaberšček.

Domačinka Neža Žerjav je bila najhitrejša 
v ženski konkurenci.

14. 22. in inin in15. 23. 16. 24. 
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Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo

Več kot 40 degustacijskih točk

www.visitkranj.si
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Pot je povezana z vodnimi naravni-
mi znamenitostmi v objemu gora 
Martuljške skupine. Začne se v Gozdu 
- Martuljku, kjer se s parkirišča ne-
daleč od mostu čez reko Savo Dolinko 
odpravimo sprva po kolesarski stezi 
proti Kranjski Gori, nato pa po gozdni 
poti proti kopišču in kanjonu potoka 
Martuljek. Do kanjona pridemo, če se 
odpravimo levo, preden se pot začne 
vzpenjati. Tako nas bo pot vodila skozi 
idilično sotesko, čez brvi in mostičke ob 
potoku Martuljek. Prišli bomo do čudo-
vitega prvega Martuljkovega slapu. 
V zadnjem delu se pot vzpne in se 
združi s širšo gozdno stezo. Tu zavi-
jemo levo navzgor in v manj kot pol 
ure pridemo do planšarije Jasenje – 
brunarice »Pri Ingotu«. Od tam lahko 

nadaljujemo z izletom po označeni 
planinski poti proti drugemu Martulj-
kovemu slapu. Ko se bomo vračali in 
že prešli planšarijo v Jasenjah, nam 
ni treba zaviti desno v sotesko, tem-
več gremo lahko proti dolini po goz-
dni poti, ki je na posameznih odcepih 

strma. Pri kopišču se bomo ponovno 
priključili poti, po kateri smo prišli. 
Mogočni vrhovi Špikove skupine in 
Martuljkovi slapovi so izjemna narav-
na znamenitost, saj je bilo omenjeno 
območje zavarovano že več kot tride-
set let, preden je bilo vključeno v Tri-
glavski narodni park.

Težavnost poti: zahtevna
Priporočljivi so dobri pohodni čevlji, 
čelada in dobra telesna pripravljenost.
Pot od planšarije Jasenje do drugega 
Martuljkovega slapu je planinska pot, ki 
je zahtevnejša. Pot skozi kanjon je izpo-
stavljena eroziji, zato je lahko nevarna.
 
Začetna točka 1:  
Avtobusna postaja Gozd - Martuljek, 
744 m n. m.
Začetna točka 2: Mali Špik, 744 m n. m.
Vmesna točka:  
1. Martuljkov slap, 837 m n. m.
Končna točka:  
Kapela v Jasenjah, 924 m n. m.
Skupna dolžina poti: 3600 m

SPREHAJALNE POTI V TURISTIČNI DESTINACIJI KRANJSKA GORA

Iz Gozda - Martuljka do prvega slapu in  
planšarije Jasenje 

Mogočni vrhovi Špikove 
skupine in Martuljkovi 
slapovi so izjemna naravna 
znamenitost, saj je bilo 
omenjeno območje zavarovano 
že več kot trideset let, preden 
je bilo vključeno v Triglavski 
narodni park.
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• Kako ste vi videli priprave in samo 
vzdušje selekcije U19 pred evropskim 
prvenstvom?
Vzdušje v reprezentanci je bilo že od 
samega začetka sproščeno, saj se 
med seboj poznamo še iz prejšnjih re-
prezentančnih selekcij. Kemija med 
nami je bila na visokem nivoju, odlič-
no smo se razumeli s trenerji. Vsi smo 
bili osredotočeni le na eno, na čim 
boljše igranje na evropskem prven-
stvu.
• Kakšna so bila vaša pričakovanja 
pred prvenstvom?
Vedel sem, da ima ta ekipa potencial. 
Prepričan sem bil, da lahko sežemo 
vsaj v četrtfinale. Za kaj več pa se raz-
mišlja tekmo za tekmo.
• Redni del se ni začel najboljše.
Želja je bila drugo mesto v skupini. Na 
koncu smo bili tretji, kar se je izkazalo 
za še boljše, saj smo v nadaljevanju v 
izločilnih bojih dobili Nizozemsko in 
Veliko Britanijo. Tako poraz z Grčijo v 
rednem delu sploh ni bil usoden.
• Kaj je bil po vaše glavni vzrok, da 
ste v izločilnih bojih igrali tako dobro?
Dobro smo se zavedali, da v izločilnih 
bojih ni več popravnega izpita. Nizo-
zemce smo dobro preučili, bili smo 
zelo motivirani. Podobno je bilo z Ve-
liko Britanijo.

• V polfinalu se je zalomilo proti 
Turčiji.
S košarkarskega vidika je bila Turči-
ja ena bolj inteligentnih ekip na tur-
nirju, z zelo različnimi akcijami. Na-
nje smo se dobro pripravili, a nam je 
zmanjkalo tudi nekaj športne sreče in 
zbranosti v zadnjih minutah. 
• Za bron ste se znali pobrati in pre-
magati gostitelje prvenstva Grčijo. 
Kakšno je vaše videnje tekme za tre-
tje mesto?
Poraz s Turki nas je razžalostil, a 
vseeno smo našli dovolj motivacije 

za tekmo z Grki pred njihovimi gla-
snimi navijači. V igri je bila brona-
sta medalja, ob tem pa smo se jim 
želeli maščevati za poraz v rednem 
delu. 
• Kako ste zadovoljni s svojimi igra-
mi?
Vesel sem, da sem stopnjeval formo 
in dal svoj delež k bronasti medalji. 
Posebej dobre so bile zadnje tri tekme. 
Kje boste igrali v naslednji sezoni?
V Phoenixu v Arizoni, kjer bom ob ko-
šarki dokončal tudi zadnji letnik sre-
dnje šole.

Mojstrančan pripomogel k bronasti medalji
V Grčiji je potekalo evropsko košarkarsko prvenstvo za selekcijo U19. Pomemben 
delež k bronasti medalji je prispeval Mojstrančan Maj Dušanič. Po prvenstvu se je 
preselil v Združene države Amerike, kjer bo študiral in igral košarko.

Maj Dušanič (skrajno levo) z ekipo odličnih slovenskih košarkarjev v Grčiji

FESTIVAL PIVA IN KRANJSKE KLOBASE
ROVI POD STARIM 

KRANJEM5
OKTOBER

SOBOTA

www.visitkranj.com



28 | PRIREDITVE

Petek, 6. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA: ZADNJE JAVNO VODSTVO Z  
ALPINISTKAMA INES BOŽIČ SKOK IN SANJO VRANAC

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

Petek, 6. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 19.00

MUZEJSKI VEČER: GORE KOT (PO)KLIC

Gostja bo alpinistka Ines Božič Skok. Muzejski večer je organiziran v 
sklopu občasne razstave Korajža je ženskega spola.

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

Petek, 6. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00

JOGA Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 6. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 24.00

PLESNI VEČER: GALA DANCE ORCHESTRA

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

Petek, 6. september–sobota, 7. september • Kranjska Gora, trg pred 
bivšim hotelom Razor, od 11.00 dalje

»JEJ LOKALNO, OKUŠAJ GLOBALNO – HARLEY DAVIDSON VIKEND«
Program: 
6. september 
11.00–21.00 stojnice s kulinariko lokalnih gostinskih ponudnikov
13.00–15.00 DJ Anzhe
15.00–19.00 Zahod band
19.00–21.00 DJ Anzhe
7. september
11.00–21.00 stojnice s kulinariko lokalnih gostinskih ponudnikov
13.00–16.00 DJ Anzhe
16.00–20.00 ŠeXpir band
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Sobota, 7. september • Beljak, od 7.30 dalje

ČEZMEJNO SREČANJE NA DOBRAČU

Program:
7.30 Brezplačni avtobus, odhod izpred parkirišča Cineplexx v Beljaku. 
Prijave za vožnjo z avtobusom sprejemajo v klubu naravni park  
Dobratsch do 5. 9. 2019.
8.30 Rožtrata: Srečanje treh dežel s spoznavanjem in regionalnimi 
dobrotami
9.30 Rožtrata: Kulturno zgodovinsko vodstvo v slovenščini od Rožtrate 
na vrh Dobrača z Matjažem Podlipnikom (Turizem Kranjska Gora)
12.00 Maša v slovenski cerkvi
17.00 Vrnitev avtobusa v Beljak
Organizator: Klub 99; info: Verein naturpark Dobratsch  
+43 42422056019, naturpark.ranger@villach.at

Sobota, 7. september • Kranjska Gora, za hotelom Ramada Resort 
Kranjska Gora

41. JURIŠ NA VRŠIČ

Program: 

8.00–10.30 Zbor, prevzem številk in dodatne prijave za hotelom 
Ramada Resort Kranjska Gora (pod smučiščem Mojca)
14.00 Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj na poletni plaži
Organizator: TD Kranjska Gora 
Informacije: info@jurisnavrsic.com, www.jurisnavrsic.com

Sobota, 7. september–nedelja, 8. september • Nordijski center  
Planica, od 10.00 dalje

FIS POLETNA VELIKA NAGRADA V NORDIJSKI KOMBINACIJI V PLANICI

Organizator: OK Planica 
 info: info@planica.si 

Sobota, 7. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 20.30

MISS EARTH SLOVENIJE 2019

Večer s finalistkami lepotnega tekmovanja

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

Nedelja, 8. september • Tromeja nad Ratečami, od 8.00 dalje

40. SREČANJE NA TROMEJI

Program: 

8.00 začetek prireditve
11.00–17.00 Zabava z ansamblom Pogum
12.00 Tradicionalno srečanje županov treh dežel in počastitev  
40-letnice Srečanj na Tromeji
17.00 Zaključek prireditve
V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na nedeljo, 15. 9. 
2019.
Organizator: TD Rateče - Planica 
Info: +386 (0)4 5876 041 ali tina.brlogar@kranjska-gora.si

Ponedeljek, 9. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 
do 21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek, 10. september • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00

ALPSKA JOGA

V primeru dežja odpade.

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

Sreda, 11. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 
21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

september 2019
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september 2019

Četrtek, 12. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, od 23.00 dalje

FINALNO ŽREBANJE »FOREVER YOUNG«

Nastopajoča: LINA RAHNE

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

Petek, 13. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00

JOGA Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 13. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 & 23.00

GLASBENI VEČER: SILVIO SAMONI

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

Sobota, 14. september • Kranjska Gora, od 9.00 dalje

7. KOSOBRINOV DOBER DAN »ZA KRISTJANA«

Program: 
8.00 Peš od Kosobrina na Tromejo in nazaj
10.00 Otroška slikarska delavnica
12.00 Prikaz izdelave sira
Od 13.00 dalje Koncert Senta Green Eyes
Od 14.00 dalje Okusi Brsnine
15.00 Licitacija sira, cvetličnega šopka in torte
Organizator: Brunarica Kosobrin in HŠD Pobeg 
Info: 031 663 502 (Mojca), info@pobeg.si

Sobota, 14. september • Planica, letalnica bratov Gorišek od 9.00 dalje

RED BULL 400: PLANICA 2019

Organizator: Extrem in Red Bull 
Info: https://www.redbull.com/si-sl/events/400-planica-dogodek

Sobota, 14. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, ob 21.00 in 22.30

VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE: ANSAMBEL USNER

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

Ponedeljek, 16. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc,  
od 20.00 do 21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek, 17. september • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00

ALPSKA JOGA

V primeru dežja odpade.

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

Sreda, 18. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 19. september • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.30 dalje

MOJ KINO
15.30 Angry Birds Film 2: sinhroniziran animirani film
17.00 Levji kralj: sinhronizirani družinski film
19.15 Prevarantke na Wall Streetu: triler
21.15 Tisto: Drugo poglavje: grozljivka
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora 
(eno uro pred filmom); organizator: Moj kino; info: www.mojkino.si

Petek, 20. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

JAMSKI SVET POD GORAMI

Odprtje muzejske razstave ob Dnevih evropske kulturne dediščine

Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice, Jamar-
ska zveza Slovenije, Notranjski muzej Postojna in Inštitut za raziskovanje kra-
sa.; info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si

Petek, 20. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00

JOGA Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 20. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00

DIE PALDAUER

Glasbeni večer

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

Sobota, 21. september • Kranjska Gora

KRANJSKA GORA TRAIL RUN

Organizator: KinVital; info: 00 386 31 893 284 – Luka Hren

Sobota, 21. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, ob 21.00 & 23.00

BACK TO AMY

Glasbeni večer, posvečen Amy Winehouse.

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

Ponedeljek, 23. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc,  
od 20.00 do 21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek, 24. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00

PREDAVANJE V SKLOPU PROJEKTA PEHTINA ZELIŠČA: LAJŠANJE  
PREHLADNIH OBOLENJ V JESENSKEM ČASU Z ZELIŠČI

Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice in 
RAGOR; info: 04 581 34 17 – Urška Luks (RAGOR), urska.luks@ragor.si

Torek, 24. september • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00

ALPSKA JOGA

V primeru dežja odpade.

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180
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Sreda, 25. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 27. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

YOUR ALPS

Odprtje likovne razstave reliefov ob Dnevih evropske kulturne dediščine

Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice, 
Biotehnični center Naklo, Triglavski narodni park in Zavarovalnica 
Triglav; info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30,  
info@planinskimuzej.si

Petek, 27. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 & 22.30

70'S PARTY & 70 ZONE

Tematska zabava: glasbeno-plesni večer

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

Sobota, 28. september • Dovje, cerkev svetega Mihaela na Dovjem,  
ob 17.00

POIŠČIMO KORENINE NAŠIH VASI

Spominska svečanost ob zaključku projekta Freising in naši kraji

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, Župnijski urad Dovje 
Info: kud.dovje@gmail.com, 040 791 593

Sobota, 28. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & 
Hotel, ob 21.00 & 23.00

BLUE5 BAND

Glasbeni večer

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

Nedelja, 29. september • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem, ob 17.00

POIŠČIMO KORENINE NAŠIH VASI – TOMAŽ PŠENICA

Zaključek projekta s projekcijo in razstavo slik z ekskurzij v Freising, 
Innichen, Klevevž in Škofjo Loko – kraje freisinške posesti

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, Župnijski urad Dovje 
Info: kud.dovje@gmail.com, 040 791 593

Ponedeljek, 30. september • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, 
od 15.30 dalje

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB

15.30 Joga za otroke od 2. do 3. leta starosti
16.00 Joga za otroke od 4. do 7. leta starosti
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab in Knjižnica Kranjska 
Gora; info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek, 30. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 
do 21.00

PILATES Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Od petka, 20. septembra, bo v Liznjekovi domačiji v Kranjski 
Gori na ogled muzejska razstava Spominjamo se lubenskih čpi-
narjov. Od petka, 20. septembra bo v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani na ogled muzejska razstava Jamski svet pod 
gorami. Od petka, 27. septembra bo prav tako v Slovenskem 
planinskem muzeju na ogled likovna razstava reliefov. 

Odprtja razstav ob Dnevih 
evropske kulturne dediščine

V petek, 20. septembra, in soboto, 21. septembra, bo v Kranj-
ski Gori in okolici potekal tekaški dogodek v naravi – Kranjska 
Gora Trail Run. Dogajanje se bo začelo že v petek ob 17. uri 
v dvorani Vitranc, kjer bo potekal tekaški sejem in zanimiva, 
športno obarvana predavanja. Vrhunec dogajanja bo v sobo-
to, ko se bodo zvrstili štarti 10-, 15-, 30- in 60-kilometrskega 
teka. Trase potekajo po stezicah in poteh v okolici Kranjske 
Gore, Gozda - Martuljka, Srednjega Vrha, Rateč, Planice in 
Podkorena. Dogodek je odprt za javnost, zato ste vabljeni vsi, 
da se udeležite zanimivih predavanj in drugih aktivnosti. 

Kranjska Gora Trail Run

Ob ponatisu knjige Josipa Vandota Bele noči bo v četrtek, 26. 
septembra, ob 19.30 v Knjižnici v Kranjski Gori literarni večer, 
ki ga organizirata Občina Kranjska Gora in knjižnica. Z Benja-
minom Gracerjem se bo pogovarjala Monika Sušanj.

Literarni večer

Članek s p. Maksimilijanom Filejem, novim stiškim opatom, 
ki je po rodu Kranjskogorčan, bo objavljen v oktobrski števil-
ki Zgornjesavca. Slovesna umestitev stiškega opata je bila v 
nedeljo, 18. avgusta, slovesnosti se je udeležila tudi skupina 
občanov Kranjske Gore z županom Janezom Hrovatom.

Predstavili bomo stiškega opata

Konec septembra in v začetku oktobra bo v Ljudskem domu 
v Kranjski Gori potekal vpis v gledališki abonma za sezono 
2019/20, tako za odrasle kot otroke. Oba abonmaja vsebuje-
ta različnih pet predstav, ki bodo odigrane predvidoma vsako 
drugo soboto v mesecu, v dvorani Ljudskega doma v Kranjski 
Gori. Izbor predstav je pester in zanimiv. Obljubljamo vam 
veliko smeha in odličnega kulturnega razvedrila. Vpis abo-
nmaja: 27. in 28. septembra ter 4. in 5. oktobra, vedno med 
17. in 19. uro v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

Vpis gledališkega abonmaja
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D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

Komb. porabe goriva: 4,0 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Popust 7.500 EUR velja ob nakupu s financiranjem za novega Sportagea 1.6 Gdi LX Active ISG M/T in vključuje 
popust »na zalogi« 2.400 € in Joker popusto »Bonus financiranje« 5.100 €. Redna cena vozila znaša 25.190 EUR. Cena s popustom znaša 17.690 EUR. Popust 3.500 EUR velja ob nakupu s financiranjem za novega Stonica 1.25 MPI LX Active ISG 5 
M/T in vključuje popust »na zalogi« 1.000 € in Joker popusto »Bonus financiranje« 2.500 €. Redna cena vozila znaša 17.490 EUR. Cena s popustom znaša 13.990 EUR. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG 
d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. 
Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. J.D. Power je agencija, ki izvaja raziskave o zadovoljstvu strank glede kakovosti novih avtomobilov in dolgoročne zanesljivosti. Več na www.
jdpower.com. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50
Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / 
Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 
70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri 
Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

KIA - Največ avta za vaš denar

NEPREMAGLJIVA  
KAKOVOST

Kia je v letošnji študiji  
J. D. Power IQS 2019 

petič zapored osvojila 
naslov množičnega 
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nagrajeno kakovostjo.
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Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 
07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 101 – 145 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0137- 0,0569 g/km. Cena 12.990 EUR velja ob nakupu novega Ceeda 5dr 1.4 LX Active, z upoštevanimi popusti (redni popust 3.200 EUR, popust “Gotovina” 1.500 EUR in popust “Bonus financiranje” 1.500 EUR). 
Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

JESENICEJESENICE
JUNIK-M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

D O K A Z  K A KO V O S T I

LET GARANCIJE

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

JESENICEJESENICE
JUNIK-M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Komb. porabe goriva: 4,0 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 94 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d Temp, emisije NOX: 0,008 - 0,046 g/km. Popust 7.500 EUR velja ob nakupu s financiranjem za novega Sportagea 1.6 Gdi LX Active ISG M/T in vključuje popust »na zalogi« 2.400 € in Joker popusto »Bonus financiranje« 5.100 €. Redna cena vozila znaša 25.190 
EUR. Cena s popustom znaša 17.690 EUR. Popust 3.500 EUR velja ob nakupu s financiranjem za novega Stonica 1.25 MPI LX Active ISG 5 M/T in vključuje popust »na zalogi« 1.000 € in Joker popusto »Bonus financiranje« 2.500 €. Redna cena vozila znaša 17.490 EUR. Cena s popustom znaša 13.990 EUR. Bonus financiranje lahko izkoristite ob nakupu novega 
vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Veljavnost 
ponudbe: do odprodaje zalog. J.D. Power je agencija, ki izvaja raziskave o zadovoljstvu strank glede kakovosti novih avtomobilov in dolgoročne zanesljivosti. Več na www. jdpower.com. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. JUNIK–M d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava.

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: ARHIV GK KRANJSKA GORA

Golf klub (GK) Kranjska Gora je šolam v občinah Kranjska 
Gora in Jesenice že spomladi ponudil organizacijo športne-
ga dne. Učenci in dijaki so spoznali osnovne udarce, nato 
so se malo za zabavo, malo zares preizkusili, kdo bo imel 
manj udarcev. Kot je povedala je Romana Kranjc, članica 
upravnega odbora GK, je bil naslednji dogodek med poči-
tnicami: "Vse sodeluječe na športnih dneh smo povabili na 
brezplačni tečaj golfa v poletnih mesecih. Organizirali smo 
tri tečaje, ki se jih je udeležilo 22 otrok. Vsak tečaj je trajal 
dvanajst ur, vodila jih je učiteljica golfa Maja Virant. Po 
zaključku je udeležencem Golf zveza Slovenije izdala dovo-
ljenje za igranje golfa na večini igrišč." Že v septembru na-
črtujejo redno tedensko vadbo za otroke. GK Kranjska Gora 
ima več kot dvesto članov, od tega je približno 25 otrok, 
dijakov in študentov, ki jim omogačajo brezplačno igranje 
na igrišču. "S promocijskimi aktivnostmi si prizadevamo, 
da bi pridobili več mladih igralcev. Golf je odličen dopolnil-
ni šport, ki poteka v naravi, ob igranju celo mladina pozabi 
na telefone, računalnike," je povzela Kranjčeva. V avgustu 
je bila Kranjska Gora gostiteljica filmskega festivala, GK 
Kranjska Gora jim je ponudil kratko delavnico golfa.

Brezplačni tečaj golfa za mlade

Mladi so spoznali osnovne udarce ...
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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI NA JESENICAH V MERCATOR CENTRU 
OD PONEDELJKA DO SOBOTE od 8. do 20. ure / Tel.: 04 58 31 187 / e-naslov: info@aro.si, SPLETNA TRGOVINA: www.aro.si

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
–10% N&D (PM) 12 kg
53,45 € = 48,11 €
VRHUNSKA HRANA ZA 
ODRASLE PSE: 60%  PIŠČANEC, 
40% SADJA IN ZELENJAVE 
(GRANATNO JABOLKO + BUČA) 
 VSAK MESEC V AKCIJI NAJMANJ 3 RAZLIČNE HRANE ZA PSE IN MAČKE  

KUPON - 10 % 
VELJA ZA CELOTNI 
ENKRATNI NAKUP  

IZDELKOV. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ODREŽI IN PRINESI!

–10 % 
MAČJI  
PRASKALNIKI 
POPUST NA VSE MAČJE 
PRASKALNIKE IN SOBNA 
PRASKALNA DREVESA

    –10 %              
HRANA ZA RIBE 
FLAMINGO 

POPUST NA HRANO ZA 
AKVARIJSKE RIBE 

 –10 %  HAPPY CAT

DRUGI IZDELKI  
PO UGODNIH CENAH,  
KI JIH PRIPOROČAMO.  
–10 %  VSA OPREMA ZA  

ŠOLANJE PSOV (klikerji, 
igrače, povodci)  

–15 %  VSE KERBL IGRAČE  
ZA PTICE

–10 %  VSA OPREMA ZA DIHURJE  

POPUSTA  
NA VSE 
HAPPY CAT 
HRANE ZA 
MAČKE 

ŽELITE IMETI AKVARIJ? 
UREJEN IN URAVNOVEŠEN TROPSKI AKVARIJ VAM BO V SPROSTITEV, 
UŽITEK IN PONOS VAŠEGA STANOVANJA.
V NAŠEM PROIZVODNEM OBRATU VAM:
-  IZDELAMO KVALITETEN AKVARIJ PO VAŠIH ŽELJAH,
-  PRIPRAVIMO IN OPREMIMO Z VSO POTREBNO OPREMO
-  NASELIMO Z RAZNOBARVNIMI TROPSKIMI RIBAMI             
-  NUDIMO BREZPLAČNI AKVARISTIČNI TEČAJ,                      
-  NAUČIMO VAS RAVNANJA S TROPSKIM AKVARIJEM,      
-  IZROČIMO VAM PODROBNA PISNA NAVODILA                     
-  VEDNO SMO NA RAZPOLAGO ZA NASVET IN POMOČ                                            

PRI NAS  
DOBITE TUDI:
- Male živali
-  Akvarijske in ribniške ribe
-  Izdelujemo akvarije, aqua-

-terarije, terarije 
-  16 vrst kvalitetne  

hrane za pse in mačke

PREVERI CELOTNO PONUDBO PRI SVOJEM PRODAJALCU VOZIL NISSAN ALI NA NISSAN.SI

NISSAN QASHQAI  
TEHNOLOGIJA, KI TE ZAPELJE.

ŽE OD 17.990 €*

7 LET JAMSTVA**

+ BONUS STARO ZA NOVO***

Kombinirana poraba goriva: 5,3–7,5 l/100 km. Emisije CO2: 170–139 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d - Temp. Emisije NOx: 0,0181–0,0553g/km. Emisije trdnih 
delcev: 0,0004–0,00091g/km. Št. delcev (x1011): 0,01–0,86. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Cena velja ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai 1.3 Visia z akcijo CashPlan preko Nissan Financiranja. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja z Nissan Financiranjem in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto po programu “As 
new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Če želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega vozila Nissan Qashqai priznamo do 1.000 € bonusa (velja za vozilo Nissan Qashqai 1.6 dCi). Odločitev o sprejemu 
vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Velja z Nissan Financiranjem. Akcija velja do 30. 9. 2019. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 


