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Izhaja vsak  
torek in petek.

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

Gorenjski glas ...

... Jaz pa rešim križanko  
in preberem šale.«

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si www.gorenjskiglas.si  
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MARJANA AHAČIČ

 Na septembrski seji je občinski sv
et potrdil rebalans letošnjega prora
čuna. Kaj je bil razlog za prerazpo
reditve sredstev v občinski blagajni?
Rebalans je bil potreben zaradi dela, 
ki ga je treba še opraviti do konca leta, 
in tistega, česar nam ni uspelo na-
rediti. Glavna sprememba se nanaša 
na dejstvo, da letos še ne bomo mogli 
začeti gradnje vrtca v Mojstrani, zato 
finance za projekt prenašamo na leto 
2020. Razlog za zamik je, da nismo 
dovolj zgodaj dobili gradbenega dovo-
ljenja, dela pa nismo želeli začeti sre-
di šolskega leta. Ne bi bilo prav, če bi 
imeli vso jesen okoli šole in vrtca vse 
razkopano. Odločili smo se, da gra-
dnjo začnemo spomladi. 
Prenesli smo tudi sredstva za izgradnjo 
kanalizacije na zadnjem kritičnem 
delu Kranjske Gore, v Smerinju, kjer so, 
potem ko smo lani na kanalizacijo ven-
darle priključili šolo in največje hotele 
v Kranjski Gori, ostali nepriklopljeni še 
štirje veliki apartmajski objekti. Zadevi 
bomo urejali v letošnjem oktobru in no-
vembru. Denar za projekt je bil preraz-
porejen s projekta umirjanja prometa 
v dolini Vrata, v okviru katerega še ne 
bomo gradili parkirišč na področju Dov-
jega in Mojstrane, saj še nismo pridobili 
vseh potrebnih dovoljenj. 
Dokončujemo tudi preprojektiranje 
pločnika v Gozdu - Martuljku, od za-
četka do konca naselja, predvsem za-
radi točk, kjer se z lastniki nismo mo-
gli uskladiti glede nakupa zemljišč. 

 Kateri so sicer tisti aktualni pro
jekti, ki pa še bodo izvedeni do kon
ca letošnjega leta?
V precejšnji meri smo že opravili vse, 
kar smo načrtovali. Dokončuje se Sme-
rinje, asfaltirali bomo še nekaj občin-

skih parkirišč in manjših delov cest po 
občini, sicer pa že pripravljamo nabor 
projektov za pripravo proračuna za pri-
hodnje leto. Že zdaj lahko rečemo, da 
bo največji in prvi projekt v prihodnjem 
letu gradnja novega vrtca v Mojstrani, 
za kar bomo zagotovili približno se-
demsto tisoč evrov občinskega denar-
ja, računamo pa tudi na delež države. 
Vrtec bomo gradili v dveh fazah. Naj-
prej bo zgrajen nov trakt vrtca, v drugi 
fazi pa bo sanirana obstoječa stavba.

 Katere druge projekte še lahko pri
čakujemo?

Začeli bomo urejanje športnega parka 
Ruteč, kjer bomo skupaj s športnim 
društvom Kranjska Gora uredili glav-
ni objekt s klubskimi prostori in sa-
nitarijami. Sanirali bomo manjkajoče 
dele neurejenih cest po občini, ki jih 
sicer ni več veliko, a vendarle ... Gre 
predvsem za tiste odseke, ki so bili 
poškodovani pri gradnji kanalizacije. 
Glavnina je v Kranjski Gori, predvsem 
v Naselju Slavka Černeta, nekaj tudi 
po drugih krajih v občini. 
Načrtujemo tudi izgradnjo manjka-
jočega dela pločnika v Gozdu - Mar-

Z rebalansom sredstva za kanalizacijo
Občinski svet je na septembrski seji potrdil rebalans proračuna, s katerim  
so svetniki zagotovili sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na zadnjem 
kritičnem delu Kranjske Gore, v Smerinju. Gradnja novega vrtca v Mojstrani  
se bo predvidoma začela prihodnjo pomlad. 

Župan Janez Hrovat / Foto: Tina Dokl

Prenesli smo tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije na zadnjem 
kritičnem delu Kranjske Gore, v Smerinju, kjer so, potem ko 
smo lani na kanalizacijo vendarle priključili šolo in največje 
hotele v Kranjski Gori, ostali nepriklopljeni še štirje veliki 
apartmajski objekti. Zadevi bomo urejali v letošnjem oktobru in 
novembru.



Občina Kranjska Gora

JAVNO NAZNANILO
Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v  
prostorih Občine Kranjska Gora potekala javna razgrnitev predloga mo-
delov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava 
Republike Slovenije. 

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Por-
talu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu  
www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izraču-
nane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov 
in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019. 

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 17. 10. 2019 
od 10. do 13. ure v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana 15, Slovenski 
trg 1, Kranj.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 poda-
jo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti 
ustrezno obrazložene, in sicer: 
  pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vredno-

stnih ravni nepremičnin na območju naše občine, pošljite na obraz-
cu JR.MV-1 na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 
Kranjska Gora, ali skeniranega na elektronski naslov: alojz.jakelj@ 
kranjska-gora.si, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddajte v 
sprejemni pisarni občine,

  vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obraz-
cu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednote-
nje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov 
vrednotenje @gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve 
ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z 
navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za 
objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki 
ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podat-
ki, morajo to posebej navesti. 

Št. dok.: 353-15/2019-1
Datum: 23. 9. 2019 Župan
 Janez Hrovat
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V Zdravstveni postaji Kranjska Gora ni pediatrične službe, to iz-
vajajo iz Zdravstvenega doma (ZD) Jesenice. Direktor zdravstve-
nega doma prim. Saša Letonja je pojasnil: "Vse šolske preven-
tivne preglede opravijo pediatri z Jesenic v Zdravstveni postaji 
Kranjska Gora, predšolske preventivne preglede pa je treba za-
radi strokovnih zahtev opraviti v dispanzerju v ZD Jesenice. Dru-
gače imajo vsi otroci v Kranjski Gori opredeljenega pediatra na 
Jesenicah, kamor hodijo tudi na kurativne preglede, od 15. leta 
starosti pa so nekateri tudi registrirani pri zdravnicah družinske 
medicine. Menim, da je pediatrična oskrba zadovoljiva in v tem 
trenutku ni kakšnih potreb po spremembah."

Pediatrična oskrba
tuljku, če bo seveda tudi država pristopila s svojim delom 
sredstev. Pločnik bo tako dokončno urejen od začetka do 
konca vasi. Bo enostranski, tako kot je bilo že v osnovi 
načrtovano za spodnji del kraja, enako pa tudi na zgor-
njem delu. Obljubljeno je, da bo revizija projekta končana 
do konca leta, v naslednjem letu pa bi lahko pločnik tudi 
dejansko začeli graditi.
Računamo, da bomo v prihodnjem letu vendarle uredili 
parkirišča na Dovjem in v Mojstrani, asfaltirali cesto v 
Vrata pa tudi v Radovni na delu Bičkov klanec–Pocarjeva 
domačija, če bodo sproščena sredstva TNP, kot nam je bilo 
obljubljeno.

 Se že pripravljate na Planico 2023? Bo ta velika prire-
ditev velik zalogaj tudi za občino? Pričakujete, da se bo 
na območju Kranjske Gore zaradi svetovnega prven-
stva v nordijskih disciplinah tudi pospešeno na novo 
gradilo?

Promocijsko je zagotovo velik zalogaj, tudi na infra-
strukturnem področju nas skupaj z državo čaka še kar 
nekaj nalog. Težko je govoriti o tem, koliko novogradenj 
bo povezanih s tem dogodkom, je pa res, da vsaka rekla-
ma za kraj prinese tudi nove investitorje, vsaka reklama 
za prireditev pomeni večje zanimanje na trgu ... Res je 
tudi, da je center Kranjske Gore že v tolikšni meri po-
zidan, da kakih posebnih novih projektov ne omogoča 
več, za Rateče in Podkoren pa gotovo lahko pričakujemo 
povpraševanje.

 Pravkar se je zaključila poletna turistična sezona. 
Kako jo ocenjujete?
Kot lepo sezono z normalnim, ne pretiranim dvigom obi-
ska. Spreminja se struktura obiskovalcev, ki trošijo več 
kot prej. Tudi cene se v Kranjski Gori približujejo tistim 
v sosednjih državah, tako da ocenjujem, da smo na dobri 
poti, da postanemo turistični center na nivoju.

 Pričakovanja za zimo?
Obeti so dobri, novi lastniki Žičnic Kranjska Gora nadgra-
jujejo sistem umetnega zasneževanja na poligonu Podko-
ren, kjer so uredili tudi nov del poligona prav za pripra-
ve alpskih smučarjev. Jeseni bodo montirali še zaščitne 
mreže. Čakamo seveda zeleno luč države za gondolo na 
Vitranc; upajmo, da jo dobijo, Kranjska Gora se je veseli. 
V anketi, ki je bila izvedena med prebivalci, so ti izrazili 
veliko željo po tem, da bi vendarle imeli žičnico na vrh 
Vitranca. Med načrtovanimi projekti je bil prav ta med an-
ketiranimi občani najvišje vrednoten. 

Že zdaj lahko rečemo, da bo največji in prvi 
projekt v prihodnjem letu gradnja novega vrtca 
v Mojstrani, za kar bomo zagotovili približno 
sedemsto tisoč evrov občinskega denarja, 
računamo pa tudi na delež države. Vrtec 
bomo gradili v dveh fazah. Najprej bo zgrajen 
nov trakt vrtca, v drugi fazi pa bo sanirana 
obstoječa stavba.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Jože Dovžan je po rodu iz Mojstrane. 
Je oče dveh otrok, je upokojeni ekono-
mist. V mladosti se je veliko ukvarjal 
s športom, bil je reprezentant v smu-
čarskih skokih in kombinaciji, vsi 
napori in treningi so mu koristili tudi 
kasneje v življenju.
• Kakšne so vaše izkušnje v politi-
ki in zakaj ste se odločili, da se bo-
ste potegovali za mesto v občinskem 
svetu?
"Izkušenj v politiki nisem nikoli imel, 
tudi naša Alpska lista pod vodstvom 
župana Janeza Hrovata je nepolitična. 
Naša usmeritev je predvsem izboljša-
va turističnega gospodarstva in ostale 
infrastrukture." 
• Katere cilje boste skušali v teh 
štirih letih uresničiti kot občinski 
svetnik? 

"Kot veste, je naša občina gostiteljica 
največje prireditve v državi, Svetovne-
ga prvenstva v nordijskih disciplinah 
leta 2024, zato moramo izboljšati in-
frastrukturo, nastanitvene kapacitete 
in ostalo turistično ponudbo."
• Kateri je po vašem mnenju ta čas 
največji problem v občini?

"Že v prejšnjem mandatu smo opo-
zarjali, da se je ob takem množičnem 
obisku turistov nujno potrebno lotiti 
umirjanja prometa. V tem mandatu 
je trend obiska turistov še večji. Zato 
je potrebna velika angažiranost naše 
občine, da izboljšamo obstoječe stanje."
• Kaj je tisto, kar je trenutno v obči-
ni dobro urejeno? 
"Predvsem šolstvo, izboljšujejo se tudi 
komunalne storitve in seveda občina 
veliko vlaga v obnovo občinske cestne 
infrastrukture."
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
"Kljub starosti se še vedno rad ukvar-
jam s športom. Poleti veliko kolesa-
rim z gorskim kolesom, pozimi sem 
na tekaških smučeh."
• Življenjsko vodilo? 
"Čeprav je bila nekoč politična parola 
'delu čast in oblast', ima to vodilo v 
mojem življenju velik pomen."

Želimo še izboljšati pogoje za turizem
Jože Dovžan je bil za občinskega svetnika izvoljen na Alpski listi. Občinski svetnik 
je drugi mandat.

Jože Dovžan / Foto: Gorazd Kavčič

Konec septembra je v Kranjski Gori po-
tekalo tekmovanje Gasilske zveze Kranj-
ska Gora v gasilskošportnih tekmoval-
nih disciplinah. Najboljše ekipe so se 
uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo v 
začetku oktobra v Kranju. To so pri pi-
onirjih ekipe PGD Mojstrana, Kranjska 
Gora in Dovje. Pri pionirkah gresta na 
regijsko tekmovanje ekipi z Dovjega in 
iz Mojstrane. Pri mladincih gredo na na-
daljnje tekmovanje ekipe PGD Kranjska 
Gora, Dovje in Mojstrana, pri mladinkah 
pa ekipa Dovjega. Pri članih A so bile 
najboljše ekipe PGD Mojstrana, Rateče 
- Planica in Dovje, pri članicah A pa Moj-
strana in Dovje. Pri članih B gresta na re-
gijsko tekmovanje ekipi iz Mojstrane in z 
Dovjega, pri članicah B pa ekipa Dovje-
ga. Pri starejših gasilcih so bili najboljši 
člani PGD Mojstrana, Gozd - Martuljek in 
Kranjska Gora. Pri starejših gasilkah pa 
ekipi Mojstrane in Dovjega.

Gasilsko tekmovanje
MARJANA AHAČIČ

Zadnji konec tedna v oktobru bodo v 
Kranjski Gori pripravili že 22. Lavtižar-
jeve dnevi, prireditev, ki jo tradicional-
no organizirajo člani KPD Josip Lavti-
žar Kranjska Gora. Med četrtkom, 24. 
oktobrom, in nedeljo, 27. oktobrom, se 
bo v dvorani Ljudskega doma odvil pe-
ster program kulturnih prireditev, ki 
se bo začel v četrtek zvečer z alpini-
stičnim predavanjem Luke Stražarja, 
dobitnika dveh zlatih cepinov.
Petkov večer bo v znamenju plesne-
ga spektakla stepa, s predstavo Ko-
raki v času – Carmen namreč v go-
ste prihajajo plesalci KUD Španski 
borci iz Ljubljane. V soboto zvečer je 
na sporedu gledališka komedija z 
naslovom Kaj pa Leonardo. V goste 
prihaja gledališče Šmartno ob Paki.  

V nedeljo bo najprej popoldan, ob 16. uri, 
na vrsti otroška gledališka predstava Mi-
školin, ki jo pripravlja Zveza kulturnih 
društev Mestne občine Koper, v nedeljo 
zvečer pa bo letošnje Lavtižarjeve dneve 
zaključila klapa Semikanta iz Kopra.
Vse prireditve razen nedeljske otroške 
predstave se v Ljudskem domu zače-
njajo ob pol osmih zvečer.
Kot poudarjajo organizatorji KPD Josip 
Lavtižar Kranjska Gora, so Lavtižarjevi 
dnevi ne le za lokalno skupnost, tem-
več tudi širše pomembna izvirna pri-
reditev, ki pričara spomin na vsestran-
sko osebnost Josipa Lavtižarja, ki si je 
vse življenje prizadeval za napredek 
Zgornjesavske doline. Josip Lavtižar, 
duhovnik, skladatelj, pisatelj, zgodovi-
nar in potopisec, se je rodil decembra 
leta 1851 v Kranjski Gori, umrl pa no-
vembra 1943 v Ratečah.

Konec meseca Lavtižarjevi dnevi
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MARJANA AHAČIČ

Občina Kranjska Gora, lastnica hiše 
Pr' Katr na Dovjem, bo z razpisom po-
iskala novega najemnika za hišo v 
centru Dovjega, ki je bila v najboljšem 
obdobju gonilo dogajanja in razvoja 
v kraju, zdaj pa je že dve leti zaprta. 
V zadnjih letih pred zaprtjem je bila 
tako hiša Pr' Katr predvsem gostinski 
objekt, v katerem so stregli domačo 
hrano, pripravljeno po receptih, kot 
so jih v krajih pod Triglavom poznali 
nekoč.
Hiša, ki se danes imenuje Pr' Katr, je 
nekdanja kovačnica, ki je bila pred 
dvema desetletjema z denarjem Ob-
čine Kranjska Gora in države obno-
vljena in dana v upravljanje Razvojni 
zadrugi Dovje, ki jo je poimenovala Pr' 
Katr na Dovjem. V hiši so domačini 
uredili trgovinico z naravnimi izdel-
ki s kmetij in izdelki domače obrti ter 
večnamenski prostor v prvem nad-
stropju stavbe.
Razvojna zadruga se je ves čas delova-
nja srečevala s finančnimi težavami, 
zato se je leta 2010 v zadrugo vključil 
najemnik, ki je z upanjem na ponov-
ni zagon zagotovil zasebna sredstva 
za dodatno ureditev hiše. Namen je 
bil, da bi spet obudili dogodke, ki so 
v teh krajih že imeli tradicijo: Žegna-
nje konj, Pustni karneval, Osmomar-
čevski pasulj, Vlečenje ploha, Kmečko 
ohcet, Silvestrovanje na trgu, Večer na 
vasi, Mihaelov smenj. A se ni izšlo in 
vrata Katre so že od lanskega januarja 
zaprta. Vse od tedaj se je s problema-
tiko ukvarjala tudi posebna občinska 
komisija, predvsem z namenom, da 
hiša začne delovati na novo po pro-
gramu, za katerega je bila narejena.
Ko je povedal Bogdan Janša, podžupan 
Občine Kranjska Gora, tudi predse-
dnik komisije, ki se je v zadnjih letih 
ukvarjala s problemom hiše Pr' Katr, 
sta se občina in razvojna zadruga zdaj 

dokončno razšli. "Razmerje je zaklju-
čeno, ključi hiše so spet v rokah obči-
ne, ki bo zdaj z razpisom poiskala no-
vega najemnika," je povedal Bogdan 
Janša. Krajevna skupnost Dovje - Moj-
strana in društva v kraju so že pred ča-
som izrazili željo, da stavba še naprej 
služi enakemu namenu kot doslej, in 
s tem se je na zadnji seji strinjal tudi 

občinski svet, tako da bo občina iska-
la najemnika, ki bo znal ob gostinski 
ponudbi zadržati tudi program, ki je 
pomembno vplival na življenje kraja, 
to pa so prireditve, delavnice in vaška 
srečanja, ki po prepričanju podžupana 
Janše tudi predstavljajo pomembno 
dodano vrednost domačije v središču 
vasi.

Nov začetek za hišo Pr' Katr
Občina Kranjska Gora želi za hišo Pr' Katr na Dovjem poiskati novega najemnika. 
Nekdanja kovačnica, nekoč središče dogajanja v vasi, je že skoraj dve leti zaprta.

Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana in društva v kraju so že pred časom izrazili željo, da 
stavba še naprej služi enakemu namenu kot doslej.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Srečanje je vsako drugo nedeljo v 
septembru, letos so ga zaradi slabe-
ga vremena prestavili za teden dni. 
Številnim pohodnikom z vseh strani 
– Slovenije, Italije in Avstrije – je glas-
beno dobrodošlico zaželel ansambel 
Pogum in najpogumnejši plesalci so 
zavzeli plesni oder kar hitro, še pred 
uradnim "pozdravom" opoldne, ki se 
mu je najprej pridružil Pihalni orke-
ster Jesenice - Kranjska Gora, zbor iz 
Podkloštra, potem pa so zbrane, na 
stičišču treh dežel pozdravili kranj-
skogorski župan Janez Hrovat, župan 
Trbiža Renzo Zanette in podžupan 
Podkloštra Reinhard Antolitsch. "Brez 
meja, med prijatelji ... naj tudi ta dan 
mine v miru," je zaželel Hrovat in spo-
mnil na čas zaprtih mej in neomajno 
voljo ljudi iz krajev pod Karavankami, 
da se družijo. Zato srečanja na Trome-
ji, to je odpadlo samo enkrat, leta 2017, 
pripovedujejo o povezovanju, sodelo-
vanju, prijateljevanju ljudi, ne glede 
na to, v kakšnem družbenem sistemu 
in kako so v preteklosti živeli.
"Med znanci imamo Korošce, na tem 
mestu smo se zmeraj našli. Spomnim 
se, da je na srečanja hodila tudi Mici 
Cankar, sorodnica Ivana Cankarja. 

Vse mi je všeč tukaj in vesela sem, da 
smo letos spet lahko prišli," je pove-
dala Marica Noč, doma iz Prihodov. 
Barbara Trplan iz Rateč je kar pogosta 
obiskovalka, še posebno zdaj, ko ima 
otroke. Naj srečanja živijo še naprej, je 
zaželela. Blaž Mertelj iz Gozda - Mar-
tuljka pa je poudaril, da gre za ne-
verjeten prikaz človeške povezanosti 
skozi generacije – ne glede na to, na 
kateri strani meje je kdo. 
»Zelo sem vesel, da vztrajajo z orga-
nizacijo,« je povedal eden pobudnikov 

srečanj Jožef Kavalar. Še dobro se spo-
mni, kako so bile meje nadzorovane. 
"Potem smo se dogovorili, da na Tro-
mejo peljemo župane. Vztrajal sem, 
da ne samo župane, ampak tudi vse 
druge pohodnike." Tudi tega se še do-
bro spomni, da so morali varnostne 
oficirje malce ukaniti, da so namesto 
samo do štirih popoldne lahko ostali 
na Tromeji do mraka. "Samo to željo 
imam, da bi srečanja še dolgo traja-
la. Mladi člani TD Rateče - Planica so 
pridni, dobro delajo," je pohvalil Ka-
valar. "Lepo je vsako leto videti toliko 
obiskovalcev, tu smo zares vsi prija-
telji," pa je dejal predsednik TD Rateče 
- Planica Primož Oman. Organizatorji 
prireditve se vsakič o vsem dogovori-
jo; Avstrijci in Italijani imajo sicer svoj 
organizacijski odbor, na naši strani 
sta srečanja najprej organizirala TD 
Kranjska Gora in Rateče - Planica, ka-
sneje samo TD Rateče - Planica. A gre 
zahvala še drugim, ki sodelujejo pri 
organizaciji – domačinom in članom 
društev, organizacij, zdravstvenemu 
osebju, varnostnim službam, gostin-
cem ..., skratka vsem, ki niso posebej 
omenjeni, pa kakorkoli sodelujejo. 

Naj živi srečanje še naprej
Čudovito vreme, tradicionalno lepo število pohodnikov, dobra volja in ples. Takšen 
vtis je pustilo letošnje, že štirideseto srečanje na Tromeji. 

Pozdrav (z desne) župana Kranjske Gore Janeza Hrovata, podžupana Podkloštra 
Reinharda Antolitscha in župana Trbiža Renza Zanetteja 

Čudovit dan za pohod in druženje na 1509 metrov visoki Tromeji (Peči)
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JASNA PALADIN

Dr. Miha Potočnik je bil rojen na Bel-
ci 29. septembra 1907, umrl pa je 28. 
oktobra 1995 v Ljubljani, kjer je tudi 
pokopan. Po izobrazbi je bil pravnik 
(poklicno pot je zaključil na najvišji 
pravniški 'stopnički' – kot ustavni so-
dnik), velja pa predvsem za starosto 
slovenskega planinstva. Med letoma 
1952 in 1965 je bil na čelu Gorske re-
ševalne službe in med letoma 1965 in 
1979 Planinske zveze Slovenije, kjer 
je svoje delovanje zaznamoval z od-

ločilnimi koraki v alpinizmu, nara-
vovarstvu, planinski infrastrukturi 
in kulturi, poleg tega je bil eden naj-
aktivnejših pobudnikov ustanovitve 
Triglavskega narodnega parka. Igral 
je v filmih V kraljestvu Zlatoroga in 
Triglavske strmine ter bil eden naj-
zvestejših sodelavcev Planinskega 
vestnika. Številne svoje misli je zbral 
tudi v knjigi Posušeni rožmarin.
Lani so na ljubljanskih Žalah uredili 
park, ki nosi njegovo ime, v četrtek, 
26. septembra, pa so v organizaciji Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS) in Mestne 
občine Ljubljana tam odkrili še doprsni 
kip v njegov spomin. Na slovesnosti so 
se zbrali številni sorodniki in prijate-
lji ter planinski funkcionarji; tudi vsi 

še živeči predsedniki PZS – poleg ak-
tualnega predsednika Jožeta Rovana 
tudi Bojan Rotovnik, Franci Ekar, An-
drej Brvar in Tomaž Banovec. 
Dr. Miha Potočnik je osnovno šolo obi-
skoval na Dovjem, gimnazijo pa na po-
budo dovškega župnika Jakoba Aljaža v 
Kranju. Za hribe se je navdušil že zelo 
zgodaj. »Oče je bil obdarjen z veliko 
talenti, a vse njegovo življenje je bilo 
prežeto s planinskim in alpinističnim 
udejstvovanjem. Celo poročil se je na 
Kredarici! Svojo nevesto je peljal skozi 
steno po Slovenski smeri in na sredi-
ni poti sta imela celo šrango, poročne 
zaobljube pa sta si izmenjala v kapeli-
ci na Kredarici pod Triglavom. Očetov 
prvi dvatisočak je bila Kepa, na katero 
je prvič stopil leta 1919, ko je bil star 19 
let. Na strmini pod vrhom se ga je lotila 
vrtoglavica, a ko mu je brat France, ki je 
to turo vodil, primazal eno okrog ušes, 
se je vrtoglavice ozdravil za zmeraj. Pr-
vič je plezal z Jožom Čopom v Špiku leta 
1927, postala sta naveza, ki je združila 
še več drugih planinskih prijateljev. Ko 
je imel oče 66 let, jaz pa 33, sva skupaj 
preplezala grebene Široke peči, divji 
svet, kamor je oče skupaj s planinski-
mi prijatelji prvi stopil na takrat še ne-
osvojeni vrh v slovenskih Julijcih leta 
1928. Najina tura je bila njegova zadnja, 
takrat je pripomnil, da se pri teh letih 
ne spodobi več. Vesel sem, da sem bil 
takrat z njim,« je spomine na očeta 
obudil njegov sin Miha Potočnik mlajši.

Še poročil  
se je v gorah
Na ljubljanskih Žalah 
so odkrili doprsni kip 
na Belci rojenega dr. 
Mihe Potočnika, staroste 
slovenskega planinstva, 
planinskega funkcionarja 
ter ustavnega sodnika, 
in ob tem obudili 
številne spomine nanj, ki 
dokazujejo, da je bil vse 
življenje z vsem srcem 
predan goram.

Miha Potočnik mlajši ob doprsnem kipu svojega očeta, ki so ga odkrili na ljubljanskih 
Žalah / Foto: Gorazd Kavčič

Člani družine Potočnik so na svojega očeta in deda zelo ponosni. / Foto: Gorazd Kavčič
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KARMEN SLUGA

• Kakšni so vaši spomini na otroštvo v Kranjski Gori?
Spomini na Kranjsko Goro so lepi, čeprav jih ni prav veliko. 
Ko sem bil star 14 let, sem odšel na šolanje v Vipavo, kjer se je 
veliko dogajalo in seveda zasedlo dobršen del spominov na 
''mlada leta''. To je bil čas, ko zaradi vzgojnega sistema nisem 
ravno pogosto zahajal domov, ampak sem tudi ob koncih 
tedna ostajal v Vipavi, zaradi česar so se moji obiski Kranj-
ske Gore precej omejili. Tudi prva leta življenja v samostanu 
sem zelo redko prihajal domov. Več obiskov pa se je začelo po 
novi maši leta 2000, ko sem lahko nekoliko bolj samostojno 
razpolagal s časom. Je bil pa čas mojega otroštva lep. Veliko 
smo se družili s prijatelji, se vozili s kolesom, smučali … 
• Po osnovni šoli ste odšli na šolanje v semenišče v Vi-
pavo. Kako pa se je potem nadaljevala vaša izobraževal-
na pot?
V Vipavi je bila gimnazija. Imeli smo pouk tudi ob sobo-
tah. Šolsko leto smo zaključili konec maja in imeli nato 
intenzivne priprave na izpite, ki smo jih morali narediti 
na državni Poljanski gimnaziji v Ljubljani. Naša gimnazija 
namreč ni bila priznana, in če smo hoteli imeti veljavna 
spričevala, so bili tovrstni izpiti nujni. Kasneje, ko je drža-
va priznala Škofijsko gimnazijo Vipava, pa je ta skrb odpa-
dla. Po tretjem letniku gimnazije sem vstopil v samostan, 
vendar sem ostal v Vipavi še eno leto. Po maturi sem začel 
enoletni noviciat, to je samostansko šolo, in po enem letu 
napravil zaobljube. Študij sem nadaljeval na Teološki fa-
kulteti, kjer sem leta 1999 diplomiral in bil ob koncu študi-
ja leta 2000 posvečen v duhovnika.
• V času vašega odraščanja je bil duhovnik v Kranjski 
Gori dr. Marko Benedik. Je tudi on kaj vplival na vašo 
odločitev za pot, na katero ste krenili? 
Ob župniku Marku sem spoznaval in oblikoval lik duhov-
nika. Na samo odločitev za duhovništvo on ni vplival, tudi 
me ni nikoli spodbujal, naj se odločim za ta poklic. Sreče-
vala sva se v cerkvi in župnišču: kdaj pa kdaj sem mu tudi 
pomagal pri kakšnem delu. Opazoval sem ga pri oltarju in 
tako se je ob njem oblikovala podoba duhovnika, zlasti kar 
se tiče liturgije.
• Izbrani ste bili za 58. opata Cistercijanskega samosta-
na Stična. Kakšna funkcija pravzaprav je to? Predsta-
vljamo si, če po domače rečem, da ste zdaj šef samosta-
na. To drži?

Da, recimo, da drži. Bolj kot šef bi morda rekli koordina-
tor dela v skupnosti in pri poslanstvu samostana. Poleg 
12 menihov, kolikor nas živi v samostanu, je še več kot 35 
ljudi, ki delajo samostanu. In seveda je treba vse uskladi-
ti. Življenje v meniški skupnosti mora potekati nemote-
no, obnavljati in vzdrževati je treba zgradbe, ki so kulturni 
spomenik državnega pomena. Poskrbeti je treba za ureje-
no okolico in da delavci dobijo pravočasno plačilo. Potem 
so tu še sprejemanje gostov, skrb za zeliščarsko tradicijo 
patra Simona Ašiča, duhovne vaje … Če vse lepo teče, je 
kot barka na mirnem morju. Vsaka stvar, ki ne teče, pa 
povzroča razburkanje in valove. In več kot je tega, večji je 
lahko vihar.
• Ste že strnili vtise s slovesne blagoslovitve za novega 
opata, ki vam jo je podelil Mauro Giuseppe Lapori, gene-
ralni cistercijanski opat iz Rima?
Da, seveda. Je bilo kar treba. Ker sem službo opata prevzel 
že 13. maja, sem moral takoj zavihati rokave in začeti dela-
ti. Blagoslovitev, ki je bila 18. avgusta, je bila le še zunanja 
potrditev in slovesnost za ljudi, s katerimi sem bodisi jaz 
osebno ali samostan povezan. Tako da je bila ta slovesnost 
že sredi dela in stvarnosti.

Kranjskogorčan je novi stiški opat 
Pater Maksimilijan File, ki je otroštvo preživel v Kranjski Gori, je novi stiški opat. 
Maja je bil izbran za 58. stiškega opata, avgusta pa je potekala njegova slovesna 
blagoslovitev, ki so se je udeležili tudi sorodniki in prijatelji iz Kranjske Gore, med 
njimi tudi župan Janez Hrovat. "Meništvo ni služba, ki jo po določenem številu ur 
končaš, to je življenjski stil," pravi novi stiški opat.

Pater Maksimilijan File, novi stiški opat / Foto: Tina Dokl



POGOVOR | 11 

• Prišla je tudi delegacija iz Kranj-
ske Gore … 
Tudi. Prijetno so me presenetili, kajti 
nisem jih pričakoval. Res sem poleg 
najožjih sorodnikov nekatere tudi po-
vabil, vendar nisem pričakoval tako 
lepega in prijetnega obiska. Nekaterih 
nisem videl že več desetletij. 
• Koliko let ste že v Stični, kako je 
videti vaš delovni dan? 
Sedaj teče že 28. leto, odkar sem v 
Stični. Prva leta sem, oziroma naj 
bi, posvetil zlasti študiju. Nikoli ni-
sem bil ravno knjižni molj, tako da 
sem poleg študija opravljal različna 
dela. Naprej sem pomagal pri ple-
skanju, zlasti hodnikov in stopnišč. 
Potem sem pomagal v domu duhov-
nosti, eno leto sem skrbel za samo-
stanske parke. Po mašniškem po-
svečenju leta 2000 sem bil sedem let 
kaplan, ko sem največ svojega časa 
posvetil mladini. Takrat smo začeli z 
otroškim pevskim zborom in nasle-
dnje leto še z mladinskim zborom. 
Ustanovili smo Župnijski mladinski 
center. Leta 2007 sem postal župnik 
stiške župnije. Takrat sem se moral 
več posvetiti tudi birokraciji in delu v 
pisarni. Ampak kljub vsemu je takrat 
začel delovati mešani pevski zbor in 
orkester, leta 2009 pa je Župnijski 
mladinski center ustanovil še lastno 
glasbeno šolo, ki smo jo poimenovali 

po nekdanjem samostanskem gojen-
cu Jakobu Petelinu Gallusu.
Moj dan se navadno začne ob pol petih 
zjutraj. Ob 5. uri imamo prve samo-
stanske molitve in nato sveto mašo. 
Ko končamo, imamo okoli pol osmih 
krajši sestanek, da uskladimo dejav-
nosti tistega dne. Sledita zajtrk in delo. 
Dopoldanski čas je namenjen zlasti 
obhodu po samostanu. Želim imeti 
stalen stik z vsemi, ki delajo v samo-
stanu, kuhinji, zeliščni lekarni in pod-
jetju Sitik, na vrtu, v gozdu in vrtnariji, 
v Muzeju krščanstva in Domu duhov-
nosti. V dopoldanskem času so tudi 
razni obiski in nekaj sestankov. Ob 12. 
uri imamo opoldanske molitve in nato 
kosilo. Po kosilu še nekaj molitev in 
nekaj časa, ko se zberemo kot meniška 
skupnost in nekoliko poklepetamo. Ob 
14. uri pa spet na delo. Popoldanski 
čas preživim večinoma v pisarni, kjer 
pregledam pošto, pripravljam pridige 
in opravljam razna druga dela, pove-
zana z vodenjem samostana. Vmes se 
včasih odpravim na popoldanski ob-
hod oziroma ''kontrolo'', kako je bilo 
opravljeno dopoldansko delo. Potem 
pa večerne molitve, večerja, spet nekaj 
prostega časa z meniško skupnostjo, 
sklepna molitvena ura in konec dne-
va. V večernih urah imam večkrat tudi 
kakšna srečanja s svetovalci, imam 
namreč štiri skupine, ki mi pomagajo 

in svetujejo (v samostanskih zadevah, 
pri pripravi duhovne, kulturne in tu-
ristične ponudbe, pri oblikovanju po-
dobe in ureditve samostana in okolice 
ter v gospodarskih zadevah). Večerne 
ure porabim tudi za branje.
• Veliko, kot ste dejali, delate z mla-
dimi … Kaj jim po navadi položite 
na dušo? Kakšno življenjsko vodilo, 
moto? 
Da, moje delo je bilo in zagotovo tudi 
še vedno bo povezano z mladimi. Ve-
liko smo se družili ob glasbi in veli-
ko smo tudi potovali. Vsako leto se 
udeležimo evropskega srečanja mla-
dih, ki poteka v različnih evropskih 
prestolnicah. Redno se udeležujemo 
svetovnih srečanj mladih, tako smo 
se z mladimi podali tudi v Avstralijo, 
Brazilijo in Panamo. Dvakrat smo se 
podali na Nordkapp, prekrižarili smo 
Škotsko, Provanso, Italijo, Avstrijo, 
Nemčijo, Španijo … Skoraj vsako leto 
obiščemo tudi Dunaj.
Pri delu z mladimi se držim načela, da 
sem z njimi, vendar vedno skušam dr-
žati neko distanco, ki mladim omogo-
ča, da sami iščejo, odkrivajo, ustvarjajo 
in se razvijajo. Ko pa se zatakne ali ne 
najdejo odgovora, rešitve, sem vedno 
dovolj blizu, da me najdejo in se skupaj 
spoprimemo z izzivom. Moje življenj-
sko vodilo je: Življenje je kot voda, do-
kler teče, je sveža, ko pa se ustavi, po-
stane močvirje in se usmradi.
• Stična je prava zakladnica zgodo-
vinskih dokumentov, rokopisov … 
Imate dostop do njih, jih prebirate? 
Žal Stiških rokopisov skoraj nič več 
ni v samostanu. Samostan je bil leta 
1784 ukinjen in takrat so večino teh 
rokopisov odnesli. Tako da so danes v 
NUK-u v Ljubljani, v Gradcu, najlepše 
pa hranijo na Dunaju. Če želim videti 
te dokumente, navadno ni težav.
• Bo zdaj kaj več časa za obisk do-
mače Kranjske Gore ali je z novo 
funkcijo še več dela in manj proste-
ga časa? 
Žal je sedaj precej manj prostega časa 
oziroma moram biti kot opat bolj po-
vezan življenjem in poslanstvom sa-
mostana. Meništvo ni služba, ki jo po 
določenem številu ur končaš. To je ži-
vljenjski stil, ko se ves dan prepletajo 
molitev in delo, samota in skupnost.

Slovesne blagoslovitve novega stiškega opata Maksimilijana Fileja so se udeležili tudi 
župan Janez Hrovat ter sorodniki in prijatelji iz Kranjske Gore. / Foto: arhiv J. Hrovata
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URŠA PETERNEL

V kranjskogorski občini od leta 2000 za pomoč na domu 
skrbi Dom dr. Franceta Bergelja Jesenice. Po besedah di-
rektorice Mojce Pavšič je socialna oskrba na domu zelo 
pomembna oblika pomoči, ki nadomešča institucionalno 
varstvo in omogoča uporabnikom, da čim dlje ostanejo v 
domačem okolju, ohranijo samostojnost in zasebnost. S 
pomočjo na domu razbremenijo tudi svojce, ki zaradi služ-
benih obveznosti in skrbi za svoje starše ali druge sorodni-
ke težko usklajujejo vse obveznosti in so nemalokrat zelo 
utrujeni in izgoreli.
Kot je povedala vodja pomoči na domu Maja Robič, imajo ta 
čas 39 uporabnikov iz kranjskogorske občine. Uporabniki 
so zvečine starejši od 65 let, opažajo pa porast števila mlaj-
ših, ki so kronično ali neozdravljivo bolni, imajo težave v 
duševnem zdravju ... Pogojev za sprejem v dom starostni-
kov ne izpolnjujejo, tako je pomoč na domu pogosto edina 
oblika pomoči, ki jim ostane. Čedalje več uporabnikov se 
srečuje tudi s težavami zaradi demence. Pomoč na domu 
organizirajo v najkrajšem možnem času, povpraševanja je 
čedalje več, zato so občasno tudi krajše čakalne dobe. 
Socialne oskrbovalke v sklopu pomoči na domu uporab-
nikom pomagajo pri osebni negi, hranjenju, osnovnem 
čiščenju stanovanja, gredo v trgovino, pripeljejo kosilo ... 
Zelo pomemben je tudi vidik družabništva.
Ena od socialnih oskrbovalk je Lujka Brčinović. Čeprav je 
po osnovni izobrazbi ekonomska tehnica, je svoje poslan-
stvo našla v pomoči soljudem. Svoje delo opravlja zelo rada 
in s srcem. Največ ji pomeni hvaležnost uporabnikov. "Na 
začetku te težje sprejmejo, a ko se te navadijo, te ne dajo! 
Saj pridejo slabi dnevi, moji in njihovi, ampak niti eno se-
kundo mi ni žal, da sem se odločila za to delo. Ko veš, da 
si naredil nekaj lepega za sočloveka, ko vidiš, da je zadovo-
ljen ... tega ne odtehta noben denar ..." pravi. 

Po besedah direktorice Pavšičeve spremljajo potrebe upo-
rabnikov in razmišljajo tudi o dodatnih storitvah v okviru 
socialnega servisa ter razvoju novih storitev, ki bodo omo-
gočale čim daljše in kakovostno življenje v domačem oko-
lju. Posebno pa so veseli, da so uporabniki zelo zadovoljni s 
storitvijo, kar kaže tudi vsakoletna anketa.
Med zadovoljnimi uporabniki je tudi skoraj 95-letna Dani-
ca Hostnikar iz Kranjske Gore. Pomoč na domu uporablja 
že deset let. "Po operaciji roke nisem več mogla sama ku-
hati in pospravljati. Na začetku so mi vozili samo kosilo, 
zdaj pa negovalka Alenka pride vsak dan za tri ure, poskrbi 
za mojo osebno nego, da vzamem zdravila, pospravi, mi 
pripelje kosilo. Vse vidi sama, kaj mora narediti, tako da 
meni ni treba skrbeti za prav nič," pripoveduje gospa Dani-
ca, ki prav po zaslugi pomoči na domu še vedno lahko živi 
sama. "Res sem zelo zadovoljna. Kadar je Alenka na dopu-
stu, pridejo druge, a prav vse so podkovane v pomoči sta-
rejšim. Pohvaliti pa moram tudi to, da nam občina pokrije 
del stroškov." Gospa Danica je kljub zdravstvenim težavam 
še vedno dejavna, z invalidskim skuterjem se zapelje po 
kolesarski stezi, gre k maši, na kavico ... Še vedno plete, 
rešuje križanke, bere. Edino, kar jo tare, je osamljenost. 
Kot pravi, so njeni vrstniki zvečine že pokojni, sama pa bi 
bila vesela, da bi kdaj kdo prišel skozi vrata in se za pet mi-
nut usedel in poklepetal z njo. "To manjka nam, starejšim," 
dodaja. Je pa najbolj ponosna na vnuka, ki ima že svojo 
družino in živi v Tenetišah, a jo večkrat obišče.

Pri petindevetdesetih lahko živi še sama
Danica Hostnikar iz Kranjske Gore je ena od uporabnic storitve pomoči na domu. 
Socialne oskrbovalke ji pomagajo pri osebni negi, osnovnem čiščenju stanovanja, 
gredo v trgovino, pripeljejo kosilo ... 

Danica Hostnikar je dolgoletna uporabnica pomoči na domu. Kot 
pravi, je s pomočjo zelo zadovoljna, saj tako lahko kljub starosti 
živi sama.

V kranjskogorski občini cena ure pomoči na 
domu (med tednom) znaša 19,95 evra, pri čemer 
uporabnik prispeva 3,13 evra, Občina Kranjska 
Gora pa 16,82 evra. Občine naj bi sofinancirale 
vsaj polovico cene ure pomoči, v kranjskogorski 
je ta delež kar 84-odstoten, s čimer je pomoč 
na domu dostopnejša za občane. Uporabnik 
je sicer upravičen do štirih ur pomoči dnevno 
oziroma največ 20 ur tedensko.
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KARMEN SLUGA

Prikazali so posredovanje ob železniški ter prometni ne-
sreči, delo z nevarnimi snovmi, gašenje gozdnega poža-
ra, gašenje z reševalnim vlakom ... Na vaji je sodelovalo 
približno 130 gasilcev s štiridesetimi vozili. 
Kot je povedal Črtomir Kosmač iz Prostovoljnega gasil-
skega društva Kranjska Gora, ki je tudi eden od idejnih 
očetov teh vaj, ki jih izmenjaje organizirajo v vseh treh 
občinah, se je sodelovanje med društvi začelo krepiti leta 
1997. Takrat je bila prva vaja na Galerše v Kranjski Gori, 
do gostilne Srnjak. "Takrat smo domačini imeli tako sla-
bo opremo, da naša linija vode sploh ni prišla po ceveh 
do vrha Galerš. Dobro, da je bil na vaji tudi takratni žu-
pan Jože Kotnik, ki je videl, da je takoj treba ukrepati, 
in v enem letu je občina z najnujnejšim opremila vsa 
društva v Zgornjesavski dolini. Tudi z Avstrijci smo zelo 
dobro sodelovali, z njihovo pomočjo smo prišli do avta, 
sirene v Srednjem Vrhu in še bi lahko našteval," se začet-
kov spominja Kosmač. Zdaj je ponosen, da na vaji vsa-
ko leto sodeluje več mladih, ki imajo znanje in so dobro 
usposobljeni. 
Vajo so si ogledali tudi župani občin Kranjska Gora, Pod-
klošter in Trbiž ter bili ponosni na to, kakšne gasilske vr-
ste premorejo. "Lepo je, da se tradicionalna vaja iz leta v 
leto nadaljuje, da se ekipe dobivajo, uskladijo, izmenjajo 
izkušnje. Predvsem je to znak dobrega prijateljstva in so-
delovanja brez meja. Še enkrat več smo se prepričali, da 

Gasilci treh dežel  
znova združili moči
V Podkloštru v Avstriji je bila letos 
mednarodna gasilska vaja, na 
kateri so sodelovali člani in članice 
prostovoljnih gasilskih društev iz občin 
Kranjska Gora, Podklošter in Trbiž.

Prikazali so tudi posredovanje ob železniški nesreči.

Desno je Črtomir Kosmač iz PGD Kranjska Gora.

tudi če se kaj večjega zgodi na območju treh dežel, vsa dru-
štva premorejo veliko dobre opreme in usposobljene gasil-
ce, tako da bi skupaj lahko učinkovito ukrepali," je poudaril 
kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki obljublja, da bo za 
gasilce imel posluh do konca svojega mandata. "Trenutno 
smo na ravni Avstrijcev, za katerimi smo pred leti močno 
zaostajali. Zdaj je na nas le, da gasilstvo širimo med mladi-
mi, da bodo ti stopali v gasilske vrste in se tudi izobraževali 
na tem področju," je še dejal Hrovat.

IZVAJAMO POSEK,  
SPRAVILO IN ODKUP LESA 
NA ITALIJANSKI STRANI.

ZA VSE LASTNIKE  
GOZDOV V ITALIJI

031 561 613.

IMAMO VSA POTREBNA DOVOLJENJA 
S STRANI ITALIJANSKE GOZDARSKE 

SLUŽBE. V KOLIKOR IMATE  
NAPAD LUBADARJA V VAŠEM GOZDU,  
POKLIČITE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 
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JANKO RABIČ

V vaseh pod Triglavom so ponosni na 
vse generacije prednikov. Na različne 
načine izkazujejo čast župniku Jako-
bu Aljažu za njegova številna dobra 
dela, ponosni so na gornike, olimpijce 
in druge, ki so se tako ali drugače po-
membno vpisali v zgodovino ali ime 
vasi ponesli v svet. Tomaž Pšenica iz 
Kulturno-umetniškega društva (KUD) 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana je šel še 
korak dlje – poskrbel je za pravo nad-
gradnjo odkrivanja sledi priseljevanja 
v ta del Gorenjske. Vztrajno je skupaj 
z drugimi prebivalci spletal niti v pro-
jektu z naslovom Poiščimo korenine 
naših vasi. Omenjeni kraji so bili šest 
stoletij del freisinške posesti. V 11. sto-
letju je bilo to gozdnato območje po-
darjeno škofom v Freisingu na Bavar-
skem. Na ozemlju današnje Slovenije 
so imeli v lasti tudi loško gospostvo in 
posest na Dolenjskem. Tomaž Pšeni-
ca je v več krajev in mest organiziral 
strokovne ekskurzije, raziskoval zgo-
dovino ter z bogatimi izkušnjami tu-
rističnega vodnika vse izpeljal do po-
tankosti – v veselje vseh, ki so se mu 
pridružili. Za zaključek projekta je To-

maž, kot vedno zna le on, poskrbel še 
za dva odmevna dogodka, v soboto 28. 
in nedeljo 29. septembra na Dovjem.
V župnijski cerkvi sv. Mihaela so se v 
soboto na spominski slovesnosti po-
klonili vsem, ki so karkoli naredili 
za dobrobit teh vasi v vsej zgodovini 
na različnih področjih. Domoljubno 
obarvan program so izvedli pevci vo-
kalne skupine Triglavski zvonovi, pe-
vec Klemen Peternel in na cerkvenih 
orglah krajši koncert Severina Čop. Na 
slovesnosti so se spomnili tudi stole-
tnice freske, ki jo je po naročilu župni-
ka Jakoba Aljaža dal izdelati kranjski 
slikar Matija Bradaška in se je ohra-
nila do današnjih dni. Nekaj besed so 
namenili farnemu prazniku, 29. sep-
tembra je dan sv. Mihaela. Drugi dan 
so se v Aljaževem prosvetnem domu 
še enkrat sprehodili skozi projekt in 
pripravili priložnostno razstavo.
"Moja ideja je bila, da spoznamo kraje, 
od koder so naselili Dovje, Mojstrano, 
Radovno in Belco" pravi Tomaž. "To so 
bili freisinški škofje, in ker ljudje sko-
rajda sploh niso poznali te zgodovine, 
smo šli najprej na prvo strokovno ek-
skurzijo v Freising. To je bilo simbolič-
no, na dan državnosti 25. junija leta 

2011. Potem smo Freising obiskali še 
štirikrat. Dvakrat smo bili v Inninche-
nu na južnem Tirolskem, od koder so 
freisinški škofje naselili Dovje. Sledil 
je obisk Klevevža in Otoka pri Drami, 
od koder so naselili Mojstrano. To se 
še danes pozna v narečju, imamo ta 
dolenjski 'j' in besede 'brejg', 'snejg', 
'mlejk'. Obiskali smo tudi Škofjo Loko. 
Višek tega projekta je bila zasebna 
avdienca pri papežu Bendiktu XVI. v 
Vatikanu. On je bil kot študent v Fre-
singu, potem je predaval na tamkaj-
šnji teološki fakulteti in tudi s tistega 
konca je bil doma."
S Tomažem vsa leta pri projektu sode-
luje Metka Kern Trček, ki je zadovolj-
na, da so opravili veliko in pomembno 
delo. "Ustno izročilo, ki se je ohranjalo 
iz roda v rod, se je začelo vse bolj izgu-
bljati, tonilo je v pozabo. Sedanji način 
življenja na kmetijah je drugačen. Res 
je bilo dobrodošlo, da je Tomaž dal to 
pobudo, odkrili smo bogastvo spomi-
nov. Na obiskih smo odkrivali zgodo-
vinske vire in nekdanje skupne pove-
zave med kraji in mesti."
Dolgoletni raziskovalec zgodovine 
krajev pod Triglavom ter avtor več 
knjig in gledaliških iger France Voga 
dodaja: "O tem sem pisal v dveh knji-
gah, vse to je potem Tomaž nadgradil 
z obiski omenjenih krajev. Ljudem je 
to veliko pomenilo, kar je pokazala 
velika udeležba na ekskurzijah. Prav 
je, da se ohranja zgodovina. Ko smo 
mladi, iščemo svojo eksistenco, ko 
smo starejši, pa začnemo iskati svoje 
korenine."

Odkrivali svoje korenine
V KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana so sklenili projekt 
Poiščimo korenine naših vasi.

Tomaž Pšenica

Udeleženci projekta in drugi krajani na spominski slovesnosti v cerkvi
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ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI
Bo na svetu še lepo,
združujeta se zemlja in nebo, 
združujeta se zemlja in nebo, 
življenje nam ne bo prešlo ...

BENJAMIN GRACER

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

MOJ MALI SVET 
V mojem malem svetu 
misli ne teko,
v mojem malem svetu 
duh sem, ne telo.

V mojem malem svetu 
se razblinja strah,
v mojem malem svetu 
sem svetleči prah.

V mojem malem svetu 
sije žarek bel,
v mojem malem svetu 
sem svetlobe sev.

RADA POLAJNAR 

Dovje, 31. 1. 2018

SVETOVI
Iz neznanih svetov 
oddaljenih krajev 
prihajamo dušice 
v čas zemeljskih majev.

Na poti svetlobe
v razmišljanju, same, 
izberemo zase
očete in mame.

Nato v svetu lekcij 
in večnih zakajev 
beležimo vtise
slik in klicajev.

Na koncu vseh majev je pika. 
Svetal, jasen sij.
Bela koprena. Izdih
v soju zvezd, galaksij.

RADA POLAJNAR 

Dovje, 25. 8. 2019

DAME
Besede, povabljene
v svet poezije, 
rade mudijo. 
Nič ne pomaga, 
če jim ponujam 
pisane barvice, 
papir in
vsemirje – ne, 
one medijo v 
strdeni zamudi. 
Zato se ne trudim.
Prepuščam jih vetru.
Ta zmore s prebiranjem
listov méd brati
v razmajanih krošnjah 
zvedavih dreves.
Kaj pa besede? 
Pusté me čakati!
A kadar in kakor se jim zahoče, 
skozi priprta vrata
vstopijo same. 
Vsaka po svoje. 
Dame.
Z darilom zame.

RADA POLAJNAR

Dovje, 25. 8. 2019

Ob sedemdesetletnici Planinskega  
društva Gozd Martuljk je nastala pesem, 
ki pripoveduje o bivaku, ki v redkem 
gozdu pod ostenjem Špika kljubuje vsem 
letnim časom in daje zavetje in varnost 
obiskovalcem martuljških gora.  
Bivak je srce in duša rutarških planincev 
in ljubiteljev prvobitne narave.

BIVAK POD ŠPIKOM
Bilo je nekoč, že davno tega,
Iskali smo prostor pod stenami gora! 
Vabilo je rušje in cvetje mikavno,
Avrikelj se hrabro je soncu nastavljal, 
Ko vetru macesnov je cvet kljuboval.

Pot nas peljala v prodnat je svet, 
Od tod ni bil daleč porasel greben, 
Do koder možic nas v bivak pripelje.

Še veter med bukvami svoj ples je imel, 
Ponosno na skali mlad gams je obstal, 
In ptice iskale so neskončne širjave,
Ko sence so ujele se v stene prepadne! 
O, kako lepo je tukaj obstati,
Mogočno lepoto zaznati!
 

TATJANA PEROVŠEK

IZVIR SAVE
Nešteto kapljic zlitih v celoto,
turkiznih otrok kristalne vode,
so zimzeleni Zelenci  
s svojo krasoto, 
enkratni čar neponovljive  
prirode.

VID ČERNE
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NAJINI USODI
(Pesem z lovske steze)

Zastane na stezi korak ... 
Pred menoj mogočno drevo, 
zamišljeno po njem drsi 
lovčevo oko ...

Deblo je kot telo,
veje kot roke se pno. 
Žile, ki srkajo življenje, 
nevidne pod zemljo.

lz drobnega semena zraslo, 
skozi stoletja se obraslo,
se viješ pod nebo:
mogočno ti drevo!

Oprašeno, zaplojeno, rojeno: 
za rast, nasledstva plaz,
za boj z viharji in usodo, 
tako kot jaz ...

Si dozorelo, ostarelo:
sivo, bolno zasmoljeno,
zgubane skorje, zguban obraz, 
tako kot jaz ...

Kaj te bo zrušilo na tla: 
Usoda, zla roka, mraz, 
ali boš strohnelo, zgorelo, 
tako kot jaz ...

Sla po življenju vedno tli,  
tako kot tudi v meni,
vendar se sprašujem: 
kdo sem jaz,
kdo si ti?

VID ČERNE

PRVOŠOLČKU
Si kot drevesce živo, mlado, 
vse zares ima te rado.
Si fant kot se zagre,

poln radosti – vse ti vre.
Kaj govorita ti mami, ati, 
vedno tebi le v dobro:
delati, učiti se, veliko znati,
da odločal vedno bodeš modro.

Usodi nikoli nisi sam gospod,
ker srečo vsak sam si kuje, 
želiva ti le ravno, varno pot, 
v življenju, ki se tebi snuje.

VID ČERNE

NA VRHU GORE
Ko zaznam tu v tihoti zvok tišine, 
daleč proč od civilizirane divjine, 
kjer vir je zla in trpljenja,
spoznam:
Kdor ljubi planine,
ima več od življenja!

VID ČERNE

VSAK PO SVOJE
Presenečene oči pesmic božajo vrstice, 
ki druga za drugo čudovito so odkritje ... 
Kot kristali, ki hite prek kamnate brzice, 
zlivajo se stihi v čustev polno zlitje.

Vsako oko po svoje zre v ta svet
in lepote stvarstva zavzeto ocenjuje ... 
Nihče tako jih ne dojema kot poet,
ki jih z dušo, lepote polno, opisuje.

Ne vidi vsak, kar nudi čudovito mu okolje, 
mnogi zrejo le v to, kaj bi mu odvzeli,
kaj rodilo in dalo jim bo tuje polje.

Naj prelesti stvarstva še brez vrzeli, 
v zavetju gozda pod drevesom, 
opeva poet še vnaprej s peresom.

VID ČERNE

V KOČI ZA LEPIM VRHOM
Zgodaj zjutraj, ko v koči budilka me zbudi, 
vesel vstanem in pripravim se na pot,
še pogled v Martuljek – tja v Špikov kot, 
ki lepo vreme obeta in že se mi mudi.

Mrzlo jutro – škripajoči sneg obeta mraz, 
naporna hoja v hrib uspešno mu kljubuje. 
Srce, ki s krvjo mi žile napolnjuje,
hitreje udari, ko noga stopi na prvi plaz.

Tja v Murnovc, Žlebnice, Gromovc, na Sedlo, 
Trupejevo poldne, v Peči in Rebri me vleče ... 
Tja, kjer črnih svatov težko življenje teče,
ki človek razumel ga vedno bo le medlo.

Kako majhen človek sredi vrhov postane, 
ko z nji grebenov zavzet se razgleduje,
ko spozna, da v krajih, kjer gams kraljuje, 
ni mesta zanj – tu naj le gams ostane.

VID ČERNE

BOLEČINA SLOVESA
Poraja se še en nov dan,
jaz pa spet sam vstopam vanj. 
Brez tebe najdražja mi je vseeno, 
al' zunaj lepo je, al' pa megleno.

Jutra so sveža, ptice žgolijo,
misli moje spet k tebi hitijo.
Odšla si v večnost v kraj brez vrnitve, 
le tebi posvečam vse svoje molitve.

Ko spoznala sva se, je b'lo prelepo, 
odsihmal nad nama le jasno nebo. 
Hodila v naravo sva in na morje, 
občudovala sončne zatone v obzorje.

Puščica amorja je v srce me zadela, 
da ljubezen je najina v cvet zadehtela. 
Skupaj sva ljubezen in žalost delila, 
Smejala se, včasih tudi solze točila.

Usoda pa je drugače hotela,
bolezen te kruta za vedno je vzela. 
Naenkrat trenutek grenak je napočil, 
do večnega snidenja naju je ločil.

Pa pravijo, da čas celi vse rane, 
rane morda, bolečina ostane.
Razjeda boli me od znotraj na plano, 
zakaj odšla si ljuba pred mano?

Vedno bila si moj smisel življenja 
vesela, ljubeča, najboljš'ga srca! 
Deležna v ljubezni pa le trpljenja 
bolečega, draga, za oba!

Nekaj pa me vseeno tolaži,
vsak dan dlje, ko ob meni te ni, 
za isti ta dan sem bližje ti.
Pogrešam te, Mojca, do bolečine,
ta pa ne ugasne, ne neha, ne mine.

TVOJ GORAZD 

Kranjska Gora 19. 6. 2019
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ORFEJEVE SOLZE
1.

Rojen v medzvezdju, uglašen s sfero glasbenih začetkov, 
prihajajoč mi naproti, oblečen v strune žalostnih pesmi, 

se mi približuje in nasmiha. Ker on ve, da bi rada pela z njim; 
mu povedala vse sanje, se učila igrati na liro. 

A moja žalost ne domuje v podzemlju,
moj dom je poln glasbe in spominov,

še iz časov, ko se nisva poznala, ne spoznala. 
Zato njegovo svetlo telo brazda moje srce; 

zato me njegova žalost uči, da je vsaka stopnica življenja le čas, 
ki nama ne prizanaša, še več, ločuje najine svetove. 

Naprej bo moral sam, sokovi življenja pomagajo smrti, 
njegove pesmi prebujajo življenje.

Šla bom za njim, ne bo me opazil, besede bom skrila v žep, 
s solzami bom lepila stopinje, tišina bo en sam dolg vzdih ...

2.

Moja stopnica je zasedena. 
Ni prostora za stopinjo, še manj za telo. 

Lira sloni na njej, ob njej sedi Orfej. 
Čaka me, mi ne dovoli dalje. 

Nimam pravice motiti njegove žalosti, 
nimam prave oblike.

Sem umrljivo telo, nevredno skrbi, 
še manj njegovih pesmi.

Kača sodobnosti je umazala moj svet, 
črno nebo pa moje oko.

Vrniti se moram, v prazen svet, 
med prazne ljudi za visokimi zidovi 

in preperelimi dušami.

3.

Naj bi odšla skupaj po stopnicah, v čase, ko ima ljubezen
peruti in se svet sonči v barvah in steklenih oblakih. 

Tako pa sem videla le mrak in tesnobo, pogrnjeno mizo daritev, 
iz mrtvih oči prebirala preteklost.

Orfej je hodil pred menoj, njegova lira je molčala,
oči žarele in tihe stopinje so rezale moj čas, željo, da vidim 

in občutim neskončnost.
Zaman, izdalo me je bitje srca. Stopnice, ki to niso bile, 

so se zvile v preprogo, po kateri sme le ona.
Privid reke, ki vedno lačna vzame vse, je zaustavilo zidovje 

novih dni.

4.

Na velikem dežniku stas Kaliope Zlatoglaske,
zakrivajo packe prahu in dežja.

Nihče ne sliši glasbe, petja, nežnosti bolečine,
sanj o življenju, ki ga vrača Podzemlje.

Z Orfejem gledava svetišče, ljudi okrog naju ni več.
Popek sveta, zavezan do neskončnosti,

greje večni plamen v Apolonovem
svetišču, učitelju glasbe.

Že sem skoraj zaslišala glasbo,
ko me prebudil hrup,

metanje kamenja in otroški jok.
Nekje daleč pa sem vseeno videla

senco,
bil je Orfej, brez lire, samo stas.

5.

In zdaj ne vem,
sem se srečala s preteklostjo

ali prihodnostjo?
Resničnost gotovo nima

prave mere,
še manj resničnosti.

In spet ta hrup, obzorje brez oblakov,
sinje nebo in stare

ruševine.
Vlak pa čaka, drobtine malice

in drobne otroške ročice
kot ptica sanjalka

kljuvajo kruh.
Ne bi smela potovati, Orfeja klicati,

v sanjah večnosti ima svoj dom,
z mogočnimi zapahi zaprta vrata zame.

6.

Priletela je spet ptica,
sedla na lok lire, z odprtim

kljunom onemela, piš vseveda
v glavi je pomagal –

pesem je prav zazvenela.
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Visoko v planini je Sonce poklicalo pastirja Kekca k sebi. 
Po zlatih stopnicah, skozi bele oblake – daleč v nebo se je 
korajžno vzpenjal k njemu ...
Na velikem balkonu svetov, kjer se srečujejo sli planetov, 
mu je Sonce reklo:

Dragi Kekec, od danes naprej boš vedel, da si sin Sonč-
nega kralja in eden od mojih petih junakov. Razkrilo ti 
bom skrivnost, za katero so v tvoji dolini vedeli le zla-
torog in bele žene. Molčali so, ker smo jim povedali, da 
bo prišel čas, ko bo na svetu hujše od časov, v katerih 
so kaznovali pohlepne ljudi: z odhodom in okamenelo 
pokrajino.

Zdaj je tu ..., Kekec!
Človek je izrabil moje varovane moči: in se zastrupil. 
Sam veš, ovčke ti poginejo, ko jih napojiš v reki, orli so 
obležali v skalah, ptic ne prikličeš več, ko se vračaš s 
planine, okostja srn, jelenov in gamsov te kar naprej 
spominjajo na smrt ...
Ne bom več naštevalo, Kekec!
Videlo sem, kako si jokal, ko so vam zadnjič odpelja-
li najlepšo zblodelo kravco iz hleva. Samo kače med 
ožarjenimi skalami v tej dolini še silno živijo ... (In 
tega ne pozabi, Kekec!). Odslej te bo v hudih urah obi-
skoval oče ...

Kekec ga je gledal in gledal ... Ni mogel verjeti svojim 
očem:
Tako hitro in tiho je bledelo in se oddaljevalo. Vanj pa so 
vstopale njegove neskončne moči ...
Ko se je obrnil, je za njim žarela zlata lestev; iz oranžnih 
žarkov spletena. Po njej se je spustil na Zemljo tako močan, 
da so tla pod njim hrstela kot skorja na svežem kruhu.
Do zadnjih senc mu je mahal v slovo ...

Bila je že trda noč, ko se je vračal domov s planine ... 
Njegov korak je bil, ne da bi vedel, sedemkrat daljši od 
prejšnjega. Zdelo se mu je, da bi prav lahko poletel v doli-
no, ko mu je naenkrat zmanjkalo tal pod nogami ...
In padal je navzdol, prav v sredino temne, modro se svetli-
kajoče podzemne dvorane: v naročja sanjsko lepih deklic. 
Zažarele so od veselja in sreče, ko so ga zagledale in ga 
ujele v mrežo, spleteno iz njihovih belih rok.
Bile so sončeve zvezdice ...
V beli svetlobi je najmočneje žarela njihova kraljica. Spo-
ročala mu je:

Kekec ljubljeni ..., prišle smo ti pomagat umiriti in oz-
draviti človekov ponoreli svet.
Ko bo jutri sonce vzšlo, se bo v teh krajih zganilo na ti-
soče vesoljskih kač Koblotač ... Vodile jih bomo na stru-

peno pašo voda, neba in zemlje! Vsak večer ti jih bomo 
pripeljale na golo, uničeno planino, tako nahranjene s 
strupi, da bodo kot napihnjene vreče.
S svojo silno močjo jih boš metal nazaj v vesolje ... In z 
vsakim metom bo na nebu zažarela nova zvezda. Tako 
se svetovi rojevajo in minevajo.

Kekca je po teh besedah obvladala nepremagljiva želja ... 
Začutil je, da se ji mora za veliko sporočilo zahvaliti:
s silnim poljubom ...
Stopil je naprej, jo dvignil v zrak kot peresce – in jo poča-
si počasi spuščal ob sebi navzdol – do sončnega poljuba, 
od katerega je zažarelo podzemlje in so sončeve zvezdice 
zapele:

Bo na svetu še lepo,
združujeta se zemlja in nebo, 
združujeta se zemlja in nebo, 
življenje nam ne bo prešlo ...

Kmalu po tem je narava oživela ... Sonce je presvetlilo stu-
dence, potoke in reke, zemlja: z gorami, hribi in dolinami 
je zadihala s polnimi pljuči. Življenje je polnilo vsak koti-
ček zavetja z mirom, veseljem in upanjem.

Pravijo, da otroci od takrat naprej tako radi prepevajo  
Kekčevo pesem:
Dobra volja je najbolja ...
In kar je najpomembnejše:
Radi, z resničnim veseljem menda spet berejo knjige ...

Spisala: TINA OSVALD in BENJAMIN GRACER  
(učenka in mentor jezikovnega krožka)

Sončev junak
(Kekec odhaja v pravljico)

TUR-IZEM
Kot po modni pisti
se po vasi sprehajajo turisti,
z vonjem po parfumu in mehčalcu
zaplinjajo nam gorski zrak;
niti en si ni enak.

Ukradena je pristnost, 
ko domače ti postane tuje,
mladenka si za na Vršič
visoke rdeče petke obuje;
da z markacijo bo usklajena
– na instagramu – kakor še nobena.

Vitranc dolgo brado gladi
in zmajuje z glavo,
Kekec z Mojco selfije ustvarja
tam nekje, za Savo ...

ALENKA PETERNEL
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REDNI ABONMA

Goran Vojnović

RAJZEFIBER

Henrik Ibsen 

STRAHOVI

Rok Vilčnik rokgre 

VEČJA OD VSEH

Neda R. Bric 

DR. PREŠEREN

Oče Romuald/Lovrenc Marušič

ŠKOFJELOŠKI PASIJON

www.pgk.si

KARMEN SLUGA

Osemnajtletni Luka Podlipnik iz Rateč, dijak Slovenske 
gimnazije v Celovcu, je zmagal na 17. mednarodnem na-
tečaju Mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji za 
najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2019. Ocenjevalce 
je očarala Lukova knjiga Miškin svet, ki na 24 straneh 
opisuje zgodbo o mladi miški, ki pobegne iz votlinice, 
kjer živi z družino, in spozna, da je svet včasih krut, vča-
sih pa lep in čaroben. Knjiga je napisana v nemščini, 
italijanščini in slovenščini, ilustrirala jo je Julijana Is-
abell Seehase. 
Zmaga na natečaju pa ni edini uspeh mladega nadebu-
dnega besednega umetnika Luke Podlipnika. Zmagal je 
že na Tischlerjevem govorniškem natečaju ob stoti oble-
tnici smrti Ivana Cankarja leta 2018, izdal je trojezične 
pravljice Dragoceni zaklad, ki jih je sam ilustriral, ter 
dosegel prvo mesto na natečaju Volbankove ustanove 
Pisana Promlad leta 2017/2018 za pesem Tisoč in en face-
book prijatelj. Zašel je tudi v filmske vode, saj je ustvaril 
film Uničevalci, ki je zasedel tretje mesto na mednaro-
dnem tekmovanju Zeitimpuls na Dunaju ter prav tako 
tretje mesto na mednarodnem tekmovanju Zlati klas. In 
kakšni so Lukovi cilji za v prihodnje? Še naprej literarno 
ustvarjati, končati gimnazijo ter študirati slavistiko in 
primerjalno umetnost.

Z Miškinim svetom  
do zmage

Luka Podlipnik



20 | NARAVA

JANEZ GREGORI

Ko pomislimo na koristi, ki jih imamo od čebel, seveda 
najprej pomislimo na med. Pa je nekaj še pomembnejše: 
opraševanje rastlin. Poleg tega, da oprašujejo skoraj vse 
divje rastoče žužkocvetne rastline, oprašujejo tudi različno 
sadno drevje in žužkocvetne poljščine, ko iščejo medičino 
ali cvetni prah in letajo s cveta na cvet. Pri tem prenašajo 
na svojem kožuščku cvetni prah in tako omogočijo opraši-
tev številnih cvetov. Od opraševanja, ki ga opravijo čebele, 
imamo veliko večjo korist, kot je vrednost vsega pridela-
nega medu!
Rastline so se v dolgih zgodovinskih obdobjih prilagajale 
žuželkam, skušale so jih čim bolj privabiti. V cvetovih, ki 
so navadno lepo obarvani, so se razvile posebne žleze, me-
dovniki, ki s svojim sladkim izločkom, medičino in tudi 
prijetnim vonjem privabljajo različne čebele. 
Pri opraševanju sodelujejo vse številne vrste čebel, od naj-
manjših čebel samotark do največjih čmrljev, pa seveda 
čebele, ki jih gojimo, pri nas so to kranjske čebele. Slednje 
so učinkovite zaradi svoje številčnosti že v zgodnji pomla-
di. V vsaki družini, ki prezimi, je okoli pet tisoč čebel, in ko 
rastline zacvetijo, je že pripravljena cela armada opraše-
valk. Pri čebelah samotarkah in čmrljih prezimijo samo 
oprašene samice, ki poskrbijo za prvo potomstvo, tako da 
število osebkov, ki sodelujejo pri opraševanju, narašča po-
stopoma. So pa pri opraševanju izjemno učinkovite. Neka-
tere poljščine, na primer detelje, oprašujejo zlasti čmrlji, ki 
s svojim dolgim rilčkom lahko dosežejo medovnike globo-
ko v cvetu. In kaj nam dajejo čebele, ki jih gojimo?

MED

Čebele nabirajo na cvetovih medičino ali nektar, ji dodajo 
izločke svojih žlez, odnesejo v panj in predajo drugim če-
belam, ki jo nato skladiščijo v satne celice, za svoje zaloge 
hrane. Medičina vsebuje veliko vode, ki jo čebele izločajo 
tako, da medičino prenašajo iz celice v celico, pri tem pa 
z utripanjem kril ustvarjeni zračni tokovi odnašajo odveč-
no vlago iz panja. Ko je med zadosti zgoščen, pravimo, da 
je zrel, ga čebele pokrijejo z voščenimi pokrovci. Med, ki 
ga čebele naberejo na raznem cvetju, imenujemo cvetlični 
med. Med iz mane, ki jo izločajo listne in lubne ušice ter 
kaparji na raznem drevju, pa imenujemo gozdni med. 
Količina nabranega medu je prav neverjetna: čebelja dru-
žina ga na leto za svoje potrebe porabi kar okli sedemdeset 
kilogramov. In šele višek je tisti, ki ga jim čebelar lahko 
odvzame. 
Med se uporablja v glavnem za prehrano, ima pa mesto 
tudi v zdravilstvu. Že v času, ko so ljudje začeli uživati med, 
so spoznali njegovo ugodno delovanje pri celjenju ran. 
Otroci smo s pomočjo slamice tudi čmrljem ukradli ka-
kšno kapljico medu – in bilo je to nekaj najslajšega!

CVETNI PRAH ALI PELOD

To so v bistvu moške spolne celice v cvetovih rastlin se-
menk, imenujemo ga tudi obnožina, ker ga čebele nosijo 
v panj v koških "ob nogah", predvsem za hrano ličink, je 
neke vrste čebelji kruh. In spet nepričakovan podatek: če-
belja družina za svoje potrebe letno porabi več kot dvajset 
kilogramov cvetnega prahu.
Čebelar lahko odvzame nekaj cvetnega prahu s posebnimi 
osmukalniki, ki jih namesti na vhod v panj, to je na žrelo. 
Tak cvetni prah imenujemo osmukanec. Lahko pa cvetni 
prah izkopljemo iz celic, kamor so ga čebele uskladiščile, 
pravimo mu izkopanec.

MATIČNI MLEČEK

Če smo za cvetni prah rekli, da je neke vrste čebelji kruh, 
potem je matični mleček vsaj potica, če ne še kaj boljšega. 
Vsebuje beljakovine, aminokisline, vitamine, maščobne 
kisline, rudnine, sladkor, antibiotike in hormone. Z njim 
čebele hranijo spočetka vse ličinke, kasneje pa nadaljujejo 
samo pri ličinkah matic, ličinke čebel in trotov pa hranijo 
pretežno z mešanico medu in cvetnega prahu. Da je njegov 
učinek izreden, vidimo po tem, da se iz ličinke, iz katere bi 
se "normalno" razvila delavka, razvije spolno razvita matica.
Po matičnem mlečku je vedno več povpraševanja, praktič-
no ni mogoče zadovoljiti vseh potreb. Uporabljajo ga v ljud-
ski prehrani kot posebno cenjeno poživilo, navadno skupaj z 
medom in cvetnim prahom. Uporabljajo ga tudi v medicini.

VOSEK

Je pomemben proizvod čebel, iz katerega je narejeno vse 
satovje. Izločajo ga mlade čebele iz voskovnih žlez na spo-
dnjem delu zadka, in sicer v obliki luskic. Te s čeljustmi 
zgnetejo in vgradijo v nastajajoče šesterokotne celice sata. 
V temi notranjosti panja gradijo enake celice – kot bi jih 
nekdo izrisal. 
Včasih je bil vosek glavna surovina za izdelavo sveč, danes 
pa je njegova uporaba zelo široka, uporabljajo ga farmacevt-

Kaj nam dajejo čebele
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ska industrija, industrija parfumov, v 
medicini in še kje. Čebelarji uporablja-
mo vosek za izdelavo satnic, to je osno-
ve satov, voščenih plošč z vtisnjenimi 
šesterokotnimi osnovami za celice, ki 
jih čebele kasneje dogradijo. 

ZADELAVINA ALI PROPOLIS 

Vse bolj cenjen čebelji proizvod je 
smolnata snov, ki jo imenujemo za-
delavina ali zamaz, bolj znana pa je 
pod tujim imenom propolis. Zadela-
vino čebele dobijo tako, da rastlinske 
smole, ki jih nabirajo zlasti na brstih 
raznega drevja, ustrezno predelajo in 
pomešajo z izločki svojih žlez. Z njo 
čebele zadelajo vse špranje v panju, 
prepojijo vse lesene dele in tudi satne 
celice. Zadelavina uničuje bakterije 
in plesni, zato ostane notranjost pa-
nja vedno čista. Propolis pridobivamo 
tako, da ga postrgamo z lesenih de-
lov v notranjosti panja, predvsem ob 
okencih in na satnikih. Uporablja se 
v ljudski medicini, navadno kot al-
koholna raztopina. Njegov učinek je 

izreden, predvsem pri celjenju ran, v 
zadnjem času ga vse več uporabljajo 
pri zdravljenju bolezni in ran ustne 
votline. Vse več zanimanja je propolis 
deležen tudi v obliki hlapov, aerosola. 

ČEBELJI STRUP

Znano je, da čebelarjev v glavnem ne 
muči revmatizem, kar pripisujemo 
tudi učinku čebeljega strupa, ki ga je 
vsak čebelar obilno deležen pri delu s 
svojimi ljubljenkami.
Čebelji strup nastaja v strupni žlezi in 
se kopiči v strupnem mešičku, pove-
zanem z želom. Ko čebela piči, strup 
skozi želo prehaja v rano.
Čebelji strup v glavnem pridobivamo s 
pomočjo elektrike, tako da pred žrelo 
namestimo stekleno ploščo, tik nad 

njo pa so napete žice, ki so povezane s 
transformatorjem in pripravo, impul-
zatorjem, za izklapljanje in vklaplja-
nje električnega toka. Čebele, ki ho-
dijo čez žice, električni sunek močno 
razdraži, zato pikajo v stekleno plo-
ščo. Strup se na zraku hitro strdi in ga 
enostavno postrgamo z britvico. 
Danes medicina posveča čebeljemu 
strupu vse večjo pozornost. Iz njega 
izdelujejo številne preparate, ki jih 
uporabljajo v obliki injekcij ali mazila.
Pa še eno "korist" imamo od čebel …To 
je užitek, ki smo ga deležni ob delu ali 
srečanju z njimi. Ko se po vseh ner-
vozah sodobnega življenja zatečemo k 
njim in nas navdajajo s spokojem.
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Pridružite se turistični družini, Postanite 
licencirani regionalni turistični vodnik

· Iščete dodatna znanja?
· Vas zanimata naravna in kulturna dediščina?
· Ste dober govorec?
· Radi nastopate?

Ponovno vam predstavljamo možnost, da nadgradite svoja znanja in z njimi 
samozavestno nastopate na trgu. 
usposabljanje in izpit za regionalnega turističnega vodnika po Julijskih alpah 
je prava priložnost za vas!
Konzorcij partnerjev s področja Julijskih Alp pripravlja usposabljanje in izpit 
za regionalne turistične vodnike po Julijskih alpah, ki bo potekal v dveh 
delih – predvidoma jeseni in pozimi 2019 ter spomladi 2020.
Pogoji za prijavo:

· Najmanj V. stopnja izobrazbe
· Znanje vsaj enega tujega jezika, prednost imajo kandidati z dokazanim 
  znanjem več tujih jezikov
· Zaradi kakovostne izvedbe praktičnega dela lahko na izobraževanje sprejmemo   
 največ 24 udeležencev, teoretični del lahko obiskuje več slušateljev, saj se  
  lahko odločite, da na izpit ne greste.

Program in prijavnica sta dostopna na spletni strani: 
https://www.vgs-bled.si/index.php/usposabljanja/turisticni-vodniki
Predviden začetek usposabljanja: oktober 2019.
Prijavo lahko pošljete na elektronski naslov iztok.sila@vgs-bled.si in obvestili  
vas bomo o pričetku usposabljanja. Vse informacije bodo objavljene tudi na  
tej spletni strani.
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SUZANA P. KOVAČIČ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

"Sedemdeset let je častitljivo obdobje, 
vredno spoštovanja zaradi nepreki-
njenega delovanja društva, tradicije 
in obenem tudi poklon vsem prizadev-
nim posameznikom, ki so doprinesli 
k bogati zgodovini in obstoju društva. 
Skozi vsa leta je društvo med seboj po-
vezovalo člane in druge krajane Gozda 
- Martuljka in Srednjega Vrha," je na 
osrednji slovesnosti v dvorani Hotela 
Špik v Gozdu - Martuljku v soboto, 28. 
septembra, povedala predsednica PD 
Gozd Martuljk Oti Mertelj. Dogodki, ki 
jih v društvu organizirajo ob jubileju, 
sicer potekajo že skozi vse leto. "Za-
čeli smo marca s pohodom na Vošco, 
maja z vodenim ogledom po Gozdni 
učni poti Rute, junija z izletom na Sv. 
Višarje, avgusta z vzponom na Špik in 
tekmo na umetni plezalni steni, sep-
tembra s pohodom na Kurji vrh. Za-
ključili bomo z novembrskim izletom 
v neznano," je povzela Mertljeva.

Zgodovina društva je povzeta v ličnem 
zborniku Po planinskih poteh že 70 
let; v uredniškem odboru za pripra-
vo zbornika so bili Darja Robič, Oti 
Mertelj, Tatjana Perovšek, Lili Smiljić 
in Simona Jeglič. V njem so povzete 

dejavnosti društva, odseki društva, 
kulturna in naravna dediščina Rut, 
spomini starejših planincev. Mertlje-
va v zaključni besedi razmišlja o pla-
ninstvu kot načinu življenja. Krasijo 
ga tudi otroške risbe s planinskimi 
motivi in bogatijo verzi, lahko da spo-
četi nekje v gorah. Ker je zgodovina 
društva izčrpno povzeta v zborniku, ta 
obsega nekaj čez sto strani, naj samo 
omenimo, da se je organizirana pot 
planinstva v Rutah začela s sklepom 
ustanovnega občnega zbora društva 
11. septembra 1949. Društvo je imelo v 
prvem letu 167 članov iz Gozda - Mar-
tuljka in Srednjega Vrha. Njegov prvi 
predsednik je bil Miha Robič - Ulipcev 
Miha.
In kako je danes? "Imamo več kot 220 
članov in v svojem delovanju zdru-
žujemo veliko različnih dejavnosti, 

ki so namenjene vsem generacijam 
članstva. Z željo, da bi se v društvo 
vključilo čim več krajanov in da bi bilo 
planinstvo s svojimi vrednotami tudi 
del življenja v vasi, smo skozi desetle-
tja delovanja dodajali nove vsebine in 
aktivnosti. Poleg izletov, pohodov in 
planinskih večerov društvo organizira 
še Modre petke z izobraževalnimi vse-
binami, srečanja za starejše planince, 
različna tekmovanja in druženja ter 
vodene oglede po gozdni učni poti. 
Vzdrževanje objektov, kot so bivak 
pod Špikom, umetna plezalna stena, 
spominsko obeležje ponesrečenim v 
Jasenjah, večnamensko igrišče, pla-
ninske poti ter učna pot so dejavnosti, 
ki zahtevajo ogromno dela, neizmer-
ne volje posameznikov, prostega časa 
in finančnih sredstev. Društvo ima 
prihodke samo od dela članarine in 

Po planinskih poteh že sedemdeset let
Planinsko društvo (PD) Gozd Martuljk je ob častitljivem jubileju, 
sedemdesetletnici, na nedavni slavnostni prireditvi prejelo jubilejno listino 
Planinske zveze Slovenije. S priznanji so se zahvalili številnim prizadevnim 
posameznikom tudi v društvu. V ličnem zborniku so povzeli dosedanje delo 
članstva, vso ljubezen do gora.

Planinsko društvo Gozd Martuljk je prejelo jubilejno listino Planinske zveze Slovenije 
(PZS). Predsednici društva Oti Mertelj jo je izročil podpredsednik PZS Martin Šolar. 

"Če želimo, da bo društvo 
delovalo tudi naprej, moramo 
vanj povabiti in vključiti čim 
več otrok in mladine, ljudi 
spodbuditi k medsebojnemu 
druženju ter poskrbeti za 
varovanje našega čudovitega 
okolja ter narave."
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sredstev, ki jih dobi prek razpisov Občine Kranjska Gora, 
zato prostovoljstvo posameznikov predstavlja nepogrešljiv 
delež pri našem delu," je povzela predsednica društva Oti 
Mertelj, ki so se ji v PD Gozd Martuljk za njeno prizadevno 
in neumorno delo zahvalili s posebnim priznanjem.
Planinsko društvo Gozd Martuljk je prejelo jubilejno listino 
Planinske zveze Slovenije (PZS), ki jo je podelil podpredse-
dnik PZS Martin Šolar in jim ob jubileju čestital. Čestitki 
se je pridružil podpredsednik Meddruštvenega odbora pla-
ninskih društev Gorenjske Jože Stanonik. PZS je podelila 
tudi častne znake, zlatega sta prejela Branko Robič in Kle-
men Gričar.
S priznanji so se v društvu zahvalili še več članom in po-
sameznikom, ki s svojim delom prispevajo v mozaik delo-
vanja društva. Poseben poklon so namenili članom vse od 
ustanovitve društva dalje, to so Kristijana Robič, Friderika 
Robič, Joža Robič in Avgusta Oitzl ter Ema Mertelj, tudi čla-
nica ustanovnega občnega zbora društva.
V kulturnem programu so nastopili vokalna skupina Tri-
glavski zvonovi, otroci s skečem in pesmijo, program je po-
vezovala Polona Bačnar. Spremljajoče dejavnosti ob osre-
dnji slovesnosti so razstava fotografij Po planinskih poteh 
(več avtorjev), likovni prispevki najmlajših, projekcijo slik 
pa je pripravil Miha Benčina ...
Kako naprej? "Starejši planinci so v razgovorih, ko so 
z nami delili svoje dragocene spomine, omenili tri po-

membne dejavnike, ki vplivajo na delo društva in na ce-
lotno planinstvo. Če želimo, da bo društvo delovalo tudi 
naprej, moramo vanj povabiti in vključiti čim več otrok in 
mladine, ljudi spodbuditi k medsebojnemu druženju ter 
poskrbeti za varovanje našega čudovitega okolja ter nara-
ve," je sklenila Oti Mertelj.

Razstava fotografij Po planinskih poteh (več avtorjev)

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo: 
v Kompasu Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in  
v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70.  

VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO 

OBIRANJE MANDARIN
Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne po-
staje v Škofji Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko 
pozno popoldne kopali v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju 
neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito 
naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z nere-
tvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj 
proti hotelu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v 
dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali 
v Makarsko, eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. 
Ogledali si bomo mesto in kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. 
V Kranj bomo prispeli okoli polnoči. 

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 25. oktobra, do nedelje, 27. oktobra 2019

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po 
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih so-
bah v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 
3 kg mandarin na osebo, vožnjo s trupicami 
po delti Neretve, odlično kosilo z neretvan-
skimi specialitetami in zabavo in pijačo Pri 
Jozotu, oglede po programu ter stroške vodenja  
in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Z gorniškim taborom smo začeli pod okriljem Unesca 
kot nacionalni projekt in ga razvijali do te mere, da smo 
ga lahko ponudili tudi drugim šolam. Srbi so se nam pri-
družili pred petimi leti, tabor je zato tudi mednaroden," 
je povedala ravnateljica Osnovne šole (OŠ) 16. decembra 
Mojstrana Darja Pikon. Gorniški tabor je potekal od 16. do 
20. septembra, ravnateljica je poudarila pozitivne učinke: 
"Otroci prehodijo veliko višinskih metrov, so v naravi, brez 
tehnologije, spoznavajo preprosto življenje, spoznajo, da se 
da uživati tudi samo v družbi z vrstniki, kar je tudi kvali-
teta življenja. Želimo, da gredo otroci nazaj k naravi, ker je 
tega danes premalo. Samo možnost jim je treba dati."
Na taboru je bilo štirideset otrok, od tega 23 osmošolcev iz 
šole gostiteljice, nekaj otrok z Unesco šol iz Gorij, Bleda in 
Preserij pri Radomljah ter 12 srbskih otrok. Poleg tega tudi 
mentorji, predavatelji in drugi gosti. Kot je povedala vodja 
tabora Meta Dobida Verdnik, so že prvi dan imeli pohod in 
predstavitev defibrilatorja, naprave, ki pomaga pri oživlja-
nju, ter predstavitev temeljnih postopkov oživljanja v so-
delovanju z Zdravstvenim domom Jesenice. Drugi dan so 
si ogledali Slovenski planinski muzej, potem pa se peš od-
pravili v dolino Vrata, kjer so jih nastanili v Šlajmerjevem 
domu, za odlično hrano pa poskrbeli v Aljaževem domu. 
In kako je šla hoja iz Mojstrane do Vrat? "Bila je kar dolga, 
ampak mislim, da bi zmogla še več," je zagotovila učenka 
Milica Poladica. Bogastvo različnih dejavnosti je sledilo vse 
do petka, ko so tabor zaključili. Kot je naštela vodja tabora, 
so imeli še pohod na Luknjo, pohod do bivaka štiri, pri-

kaz reševanja, delavnice, od tehnično-umetniške do astro-
nomske, predavanja ... Vsak dan so sklenili s spoznavnim 
družabnim večerom. "To so dragocene izkušnje, ki jih v šoli 
skozi gradiva ne moreš razložiti," je dodala Verdnikova.
Zanimiva izkušnja je bil prikaz reševanja s pomočjo jekle-
nice z Malega Triglava. Da bi vsaj malo občutili, kaj to v 
resnici pomeni, so gorski reševalci otroke varno vpeli in 
spustili po jeklenici. "Tole je bilo zame kar adrenalinsko," je 
izkušnjo opisal učenec Mihailo Ljubenović in dodal, da se 
na taboru veseli tudi planinarjenja. "Verjamem, da je otro-
kom tu prav vse všeč. Tale spust, adrenalin, hribi, narava 
na splošno. Tega v Beogradu ne morejo izkusiti," je dejala 
prof. Ana Vasiljević. Kot je povedal Iztok Arnol, inštruktor 
pri GRS Mojstrana, v gorah reševanje velikokrat poteka 
drugače, je zahtevnejše, lahko tudi v zelo slabih vremen-
skih razmerah, kot pa so jim ga prikazali z vajo, a vsaj za 
občutek je že bilo. Otroci so preizkusili nosila, je pa to na 
varnih tleh nekaj drugega, kot je to v resnični situaciji v 
gorah, kjer je treba biti zelo pozoren na ponesrečenca. 
Alenka Mavčič in Tinkara Baloh z Unesco šole Preserje pri 
Radomljah sta se veselili tudi delavnic. Za tabor ju je izbra-
la učiteljica, ker sta obe že veliko hodili v gore. Všeč jima je 
bilo spoznavanje novih ljudi.
Vsako leto v maju, letos je bilo to v aprilu, Mojstrančani vr-
nejo obisk in peljejo učence na Šantičev tabor v Srbijo, kjer 
pa slovenski otroci spoznajo delovanje tamkajšnje šole, 
vsakdanjega življenja, njihove kulture ... Otroci na izme-
njavi – pri nas ali v Srbiji – kak dan spijo tudi pri družinah 
gostiteljicah in to je še ena dragocena vez več, ki se pogosto 
razvije v družinska prijateljstva. 

Jubilejni gorniški tabor v Vratih
OŠ 16. decembra Mojstrana je organizirala petindvajseti gorniški tabor v Vratih. 
Kot pravi ravnateljica šole Darja Pikon, želijo, da gredo otroci nazaj k naravi.

Varen spust z Malega Triglava na trdna tla / Foto: Gorazd Kavčič

Z vodjo tabora Meto Dobida Verdnik / Foto: Gorazd Kavčič
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SUZANA P. KOVAČIČ 
FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA, PETER KOREN

Trase Kranjska Gora Trail Runa, ki je potekal pod okriljem 
Kineziološkega centra Kinvital v soboto, 21. septembra, so 
potekale po stezicah in poteh v okolici Kranjske Gore, Gozda 
- Martuljka, Srednjega Vrha, Rateč, Planice in Podkorena. 
Na startih 10-, 15-, 30- in 60-kilometrskih razdalj je sku-
pno stalo skoraj tisoč tekačev iz kar dvajsetih držav, največ 
se jih je zbralo na Speed Trailu oziroma na 15-kilometrski 
razdalji, ki je bila tudi razprodana. K idiličnim razgledom 
na progah je pripomoglo vreme, ki je prineslo odlično vi-
dljivost in tekačem omogočilo, da so v teku tudi uživali. 
Na šestdesetkilometrski preizkušnji je zmagal Marjan 
Zupančič s časom 5;59:44. Povedal je, da je bila konkuren-
ca močna in da je bila trasa označena tako, kot je treba. 
V ženski konkurenci na šestdeset kilometrov je zmagala 
Ajda Radinja s časom 6;57:29. Na premierni izvedbi kranj-
skogorske "tridesetke" je slavil Luka Kovačič, med ženska-

mi pa Barbara Trunkelj. Med tekači na 15 kilometrov sta 
bila najhitrejša domačin smučarski tekač Benjamin Črv in 
Nika Mazi, na deset kilometrov pa Uroš Rozman in Špela 
Gonza. Tekače na Funny Trailu oz. desetkilometrski razda-
lji je zabaval komik Andrej Težak - Tešky, ki jim je po progi 
sledil kot metla in jih skorajda dobesedno pometel v cilj.

Tekači uživali po poteh Kranjske Gore in okolice
V odličnem vzdušju je bilo na startu prvega Kranjska Gora Trail Runa skoraj tisoč 
tekačev, na 15-kilometrski progi je slavil domačin Benjamin Črv.

V Nordijskem centru Planica je bilo 7. in 8. septembra pestro 
športno dogajanje. Nordijski kombinatorci so imeli finale leto-
šnje poletne velike nagrade. Na obeh tekmah je bilo na vrhu 
isto ime. Norvežan Jarl Magnus Riiber je ponovil lanskoletni 
dosežek Maria Seidla in obakrat ugnal vso konkurenco. Zma-
govalec poletne velike nagrade je postal Avstrijec Franz-Josef 
Rehrl. Slovencev ni bilo na najvišjih mestih. Osmega septem-
bra je v Planici potekalo tudi državno prvenstvo na tekaških 
rolkah na razdaljah. Državna prvaka sta postala domačin Be-
njamin Črv (ND Rateče - Planica) in Anamarija Lampič iz kranj-
skega Triglava.

Tekmovali kombinatorci in tekači

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora, ki tekmujejo v tretji 
slovenski ligi – zahod, so septembra začeli tekmovanja v le-
tošnji sezoni. V prvem krogu so gostovali pri ekipi Proteus 2 iz 
Postojne in izgubili s 6 : 2 (Ivan Bardič – 566 podrtih kegljev, 
Miran Sluga – 524). V drugem krogu so gostovali pri ekipi Lo-
komotiva iz Ljubljane in znova izgubili s 6 : 2 (Dušan Juko – 
524, Boštjan Kos – 518 podrtih kegljev).  Tudi v tretjem krogu 
se ni izšlo po njihovih željah. Gostili so ekipo Vodnjak iz No-
vega mesta in izgubili z 2 : 6 (Milovan Radonjič – 559, Dušan 
Juko – 554 podrtih kegljev).

Začetek kegljaške sezone

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk
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MAJA BERTONCELJ

Na Letalnici bratov Gorišek v Planici 
pozimi rekorde postavljajo smučarski 
skakalci, poleti pa v nasprotni smeri 
tekači. Pri skakalcih štejejo metri, pri 
tekačih čas. Na letošnji tekmi Red Bull 
400 v Planici je bil znova najhitrejši 
na vrhu Kranjčan Luka Kovačič, ki je 
še izboljšal svoj lanski rekordni čas. 
Nov mejnik je sedaj 4 minute in 56 se-
kund – za 202 višinska metra vzpona 
v štiristo metrih teka z dna do vrha 
letalnice. Na letalnico v Planici se je 
podalo rekordno število tekmovalcev: 
kar 1175 iz 21 držav. Kovačič je zmagal 
suvereno, prav tako kot v ženski kon-
kurenci Barbara Trunkelj. S časom 6 
minut in 24 sekund je ponovila lansko 
zmago in postavila osebni rekord. S 
tekom na Letalnico bratov Gorišek se 
je zaključila letošnja serija tekaških 
tekmovanj na skakalnicah.

Rekordni tek Luke Kovačiča na letalnico

Luka Kovačič je tudi letos potrdil, da je tekaški kralj Letalnice bratov Gorišek v Planici.  
/ Foto: Siniša Kanižaj

MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Organizatorji iz Turističnega društva Kranjska Gora so uspešno 
izpeljali še eno izvedbo kolesarskega Juriša na Vršič – že 41. Iz 
Kranjske Gore se je 7. septembra na Vršič podalo 366 kolesark 
in kolesarjev. Med moškimi je bil najhitrejši rekorder Matej Lo-
vše (GTG Plin) s časom 33:02, v ženski konkurenci pa je zmagala 
Špela Škrajnar (Ganesha Team) s časom 41:01. Zmagovalca ča-
sovnih mejnikov vzpona nista izboljšala. 

Juriš na Vršič enainštiridesetič

Na Vršič je "jurišalo" 366 kolesark in kolesarjev. 

za otroke

ob 16., 17. in 18. uri

25. - 30. 10.

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

Rovi pod starim 
Kranjem 
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Petek, 4. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,  
ob 19.30
ADI SMOLAR

Koncert
Organizator: Studio Gong, 041 934 085 
Info: Eventim https://www.eventim.si/si/vstopnice/adi-smolar-jese-
nice-gledalisce-toneta-cufarja-533230/event.html

Petek, 4. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00
JOGA – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB 

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

Sobota, 5. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, od 16.00 dalje
PEKARNA MIŠMAŠ
Delavnice peke kruha za otroke
Predhodne prijave na telefonsko številko 041 455 541 ali  
info@dezela-zabave.si. 
Organizator: Dežela zabave, Elizabeta Kejžar, s. p., info: 041 455 541 

Sobota, 5. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00
VPRAŠAJ GORO
Predstavitev knjige Joža Miheliča
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice 
in Jože Mihelič 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si

Petek, 4. oktober, in sobota, 5. oktober • Kranjska Gora,  
Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00
LA PETITE SEDUCTION
Glasbeno-plesni spektakel
Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Ponedeljek, 7. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc,  
od 20.00 do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek, 8. oktober • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00
ALPSKA JOGA
V primeru dežja odpade.
Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 9. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.00
ROČNA DELA IN KLEKLJANJE
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: 040791593 in kud.dovje@gmail.com

Sreda, 9. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 
21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 9. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,  
ob 19.30
FETIŠ NA PUTER

Premiera komične drame N. Bergant, S. Dudiča in G. Robiča
Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Četrtek, 10. oktober–nedelja, 13. oktober • Nordijski center Planica, 
od 9.00 dalje
DRŽAVNO PRVENSTVO V SMUČARSKIH SKOKIH ZA KITAJSKO

Organizator: OK Planica. Info: info@planica.si 

Četrtek, 10. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, od 19.30
DIVANHANA

Tradicionalna balkanska glasba s poudarkom na sevdalinki
Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Petek, 11. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,  
ob 19.30
FETIŠ NA PUTER
Komična drama 
Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Petek, 11. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00
JOGA – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB 
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 11. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 19.00 dalje
28. OBLETNICA ODPRTJA KORONE
Zabava ob praznovanju obletnice odprtja Korone
Rudy e i Baleras: glasbena skupina
Burn the Floor: glasbeno-plesni spektakel
20.00–21.00 pogostitev
Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 12. oktober • Jesenice, KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora,  
ob 16.30
MOJCA POKRAJCULJA
Sodobna različica ljudske pravljice v izvedbi otroške gledališke  
skupine Farnega kulturnega društva Koroška Bela
Info: 031 367 673 (Petra Mlinar), kpd.jlavtizar@gmail.com

Sobota, 12. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.30
PRIREDITEV OB DNEVU STAREJŠIH

Od slovenskih ljudskih pesmi do dalmatinskih melodij
Organizator: Društvo upokojencev Dovje - Mojstrana 
Info: 031825386 (Izidor Podgornik)

Sobota, 12. oktober • KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, ob 19.30
BARILLONOVA POROKA

gledališka predstava
KUD Stane Sever Ribnica pri Pohorju
Kontakt: Petra Mlinar 031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com

oktober 2019
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Sobota, 12. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.30 in 24.00
BURN THE FLOOR
Glasbeno-plesni spektakel
Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Nedelja, 13. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 10.00
CEPETAVČEK
Predstava za otroke v izvedbi Gledališča Kukuc
Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Ponedeljek, 14. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 
do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek, 15. oktober • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00
ALPSKA JOGA
V primeru dežja odpade.
Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 16. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.00
ROČNA DELA IN KLEKLJANJE
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: 040791593 in kud.dovje@gmail.com

Sreda, 16. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 17. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30
PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST: LADO BIZOVIČAR
Organizator: Tukaj in zdaj, d. o. o., info: Eventim

Petek, 18. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
SLOVENSKA ALPSKA ARHITEKTURA 2008–2018
Muzejski večer.
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice 
in galerija Dessa 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si

Petek, 18. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00
JOGA – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 18. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 22.30
SLOVENSKI VEČER & ALPSKI KVINTET
Večer narodno-zabavne glasbe
Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Petek, 18. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,  
ob 19.30
LORCA, TI IN JAZ

Romska glasba s poezijo in plesom
Katja Šulc, Urška Centa, Robert Jukič

Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Sobota, 19. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00
ELEGANCE & CO. & LINA RAHNE

Glasbeni večer
Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Nedelja, 20. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
od 10.00 dalje
MOJ KINO

Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Ponedeljek, 21. oktober • 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, 21. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 
do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

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

Torek, 22. oktober • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00
ALPSKA JOGA

V primeru dežja odpade.

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

Sreda, 23. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 18.00
KAREL GRŽAN: O TISTEM SMEHU, KI OSVOBAJA
Gledališka predstava

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: 040791593 in kud.dovje@gmail.com

Sreda, 23. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.00
ROČNA DELA IN KLEKLJANJE

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana in župnija Dovje 
Info: 040791593 in kud.dovje@gmail.com

Sreda, 23. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com
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Četrtek, 24. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 16.00 dalje
MOJ KINO

16.00 – Tačke na patrulji; sinhronizirana animirana pustolovščina
17.00 – Mali Jeti; sinhronizirani film
18.30 – Zlohotnica: Vladarica zla; domišljijski film 
20.30 – Joker; kriminalni triler

Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora 
(eno uro pred filmom). Organizator: Moj kino, info: www.mojkino.si

Četrtek, 24. oktober • Kranjska Gora, knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00
USTVARJALNA DELAVNICA ZA ODRASLE: GLINA

Delavnice vodi Matic Benet.
Prijave: 04 5843 215, število mest je omejeno.  
Organizator: Knjižnica Kranjska Gora; info: 04 5843 215 

Četrtek, 24. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30
LAVTIŽARJEVI DNEVI – ALPINISTIČNO PREDAVANJE

predavanje Luka Stražarja, dobitnika dveh zlatih cepinov
Organizator: KPD Josip Lavtižar

Četrtek, 24. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja, ob 19.30
LJUBEZENSKE PREVARE: ANDREJ ROZMAN - ROZA

Muzikal Špas teatra
Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Petek, 25. oktober • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00
LUBENSKI LONČARJI IN NJIHOVI IZDELKI

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

Petek, 25. oktober • Kranjska Gora, knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00
DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN ODRASLE 

Organizator: Knjižnica Kranjska Gora; info: 04 5843 215

Petek, 25. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30
LAVTIŽARJEVI DNEVI – KORAKI V ČASU - CARMEN

plesni spektakel stepa, KUD Španski borci iz Ljubljane
Organizator: KPD Josip Lavtižar

Sobota, 26. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30
LAVTIŽARJEVI DNEVI: KAJ PA LEONARDO

gledališka komedija, Gledališče Šmartno ob Paki
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora

Nedelja, 27. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 10.00
ZAČARANA BUČA

Predstava za otroke v izvedbi zavoda Enostavno prijatelji
Organizator: GTČ Jesenice, info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Nedelja, 27. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 16.00
LAVTIŽARJEVI DNEVI: MIŠKOLIN
predstava za otroke, ZKD Koper
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora

Nedelja, 27. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30
LAVTIŽARJEVI DNEVI: KLAPA SEMIKATA
koncert klape iz Kopra
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora

Ponedeljek, 28. oktober • Kranjska Gora, knjižnica Kranjska Gora,  
ob 17.00
BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACARJEM
Organizator: Knjižnica Kranjska Gora in Matic Benet; info: 04 5843 215

Ponedeljek, 28. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 
do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Torek, 29. oktober • Mojstrana, park Triglavski gaj, ob 18.00
ALPSKA JOGA

V primeru dežja odpade.
Organizator: Ana Pirih. Info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 30. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.00
ROČNA DELA IN KLEKLJANJE

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: 040791593 in kud.dovje@gmail.com

Sreda, 30. oktober • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 do 21.00
PILATES – ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Oktober 2019 • Dovje, Aljažev prosvetni dom
KLEKLJANJE ZA OTROKE IN ODRASLE

Prosimo za predhodne prijave na tel. Št. 040791593.
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: 040791593 in kud.dovje@gmail.com

Petek, 1. november, in sobota, 2. november • Kranjska Gora, Teater 
Korona, Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00
MONSTERS SHOW

Glasbeno-plesni spektakel
Organizator: Hit, d. d. Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Petek, 8. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 
NIK P.

Koncert
Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Pot povezuje razgledno skalno vzpe-
tino Grančišče nad Mojstrano in slap 
Peričnik, enega najlepših slapov v Slo-
veniji. Na poti si lahko ogledate Slo-
venski planinski muzej in si privošči-
te adrenalinski vzpon po zavarovanih 
poteh na Grančišče.
Pot začnemo pri Slovenskem planin-
skem muzeju. Pot nadaljujemo po 
cesti, ki vodi proti Vratom in slapu 
Peričnik. Ko cesta postane strma (na-
sproti blokovskega naselja), zavijemo 
desno na potko. Vedno se držimo de-
sne smeri, in ko pridemo na Granči-
šče, je trud poplačan – odpre se nam 
čudovit razgled.

Po sestopu nadaljujemo v dolino Vrat, 
po Poti Triglavske Bistrice do Koče pri 
slapu Peričnik, kjer se lahko okrepčmo 

in se deloma po krožni poti vzpnemo 
do obeh slapov. Po isti poti se vrnemo 
v Mojstrano.
Pot lahko nadaljujemo po dolini nav-
zgor po Poti Triglavske Bistrice do Alja-
ževega doma v Vratih in do mogočne 
Triglavske severne stene, simbola 
slovenskega alpinizma, kar bo pot po-
daljšalo za slabe tri ure v obe smeri.
Do koče se lahko peljemo s turistič-
nim avtobusom in tako skrajšamo 
pohod.

Težavnost poti: srednje zahtevna
Priporočljivi so dobri pohodni čevlji in 
dobra telesna pripravljenost.
Začetna točka: 
Slovenski planinski muzej, 644 m n. m.
Vmesna točka:  
Grančišče, 844 m n. m.
Najvišja točka:
Zgornji slap Peričnik, 850 m n. m.
Končna točka:
Slovenski planinski muzej, 644 m n. m.
Skupna dolžina poti: 13,2 km

SPREHAJALNE POTI V TURISTIČNI DESTINACIJI KRANJSKA GORA

Mojstrana–Grančišče–slap Peričnik–Aljažev 
dom v Vratih–Koča pri Peričniku–Mojstrana

Peričnik, enden najlepših slapov  v Sloveniji. /Foto: Gorazd Kavčič

Pot lahko nadaljujemo 
po dolini navzgor po Poti 
Triglavske Bistrice do 
Aljaževega doma v Vratih in do 
mogočne Triglavske severne 
stene, simbola slovenskega 
alpinizma.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

*Cena velja za model Renault Megane Life Tce 100, z vključenim rednim popustom 1.750 €, ter dodatnim popustom v višini 600 € ob nakupu prek Renault Financiranja. Ob nakupu vozila prejmete tudi brezplačen paket zimskih pnevmatik. 
Ob nakupu vozila iz izbrane zaloge prejmete popust v višini 600 €. Akcija za izbrano zalogo velja do 31. 10. 2019 oz. do razprodaje zalog. Vse podane cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče cene in vključujejo 22% DDV in 
DMV. **Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila 
prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,4–6,9 l/100 km. Emisije: CO2 117–155 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0194–0,077 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00015–0,0007 
g/km. Število delcev (x1011): 0,02–1,33. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Renault priporoča renault.si

Renault MEGANE

 Že za 

13.290 €* 
Paket zimskih pnevmatik*

Dodatni popust na izbrano zalogo*

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto**

5 let podaljšano jamstvo***

SUZANA P. KOVAČIČ

Turistično društvo (TD) Kranjska Gora 
je aprila med otroke iz Osnovne šole 
Josipa Vandota Kranjska Gora razde-
lilo 150 nageljnov. "Otroci jih vedno 
prinesejo na jesen na ocenjevanje in 
tudi tokrat je bilo tako. Zelo smo bili 
veseli, da se jih je odzvalo 35," je po-
vedala Klavdija Gomboc, predsednica 
TD Kranjska Gora, ki to akcijo orga-
nizira zadnjih dvajset let. Počasi tako 
vračajo na gorenjske balkone in okna 
gorenjske nageljne. "Vsako leto pa od-
rasli člani društva sodelujemo tudi v 
akciji Gorenjske turistične zveze Go-
renjske nageljne na gorenjske balko-
ne in okna," je še dejala predsednica 
TD Kranjska Gora.

Naj gorenjski 
nageljni

Predsednica TD Kranjska Gora Klavdija 
Gomboc in ravnatelj OŠ Josipa Vandota 
Kranjska Gora Milan Rogelj z dobitniki 
prvih treh priznanj z ocenjevanja nageljnov 

SUZANA P. KOVAČIČ

V Slovenskem planinskem muzeju v Moj-
strani so v petek, 20. septembra, odpr-
li razstavo Jamski svet pod gorami ob 
130-letnici organiziranega jamarstva na 
Slovenskem. Bogatijo jo vrhunske foto-
grafije, sprehod po zgodovini, najnovejši 
dosežki in raziskave, tudi jamarska opre-
ma. Zanimiv je virtualni spust v jamo in 
tudi jamski poligon, da še najmlajši lah-
ko dobijo vtise o jamskem svetu. Razsta-
vo, ki bo na ogled do 20. februarja 2020, 
so pripravili Gornjesavski muzej Jeseni-
ce, Jamarska zveza Slovenije, Notranjski 
muzej Postojna in Inštitut za raziskovanje 
Krasa. Ob jubileju so izdali tudi zbornik 
z naslovom Jamski svet pod gorami, 130 
let. 

Na ogled Jamski svet 
pod gorami
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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
UGODNO BOSCH  
OVCA&RIŽ 15kg BREZ ŽIT                
29,90 €  
ODLIČNA HRANA ZA PSE Z 
ALERGIJAMI IN PREBAVNIMI 
TEŽAVAMI. 

VSAK MESEC V AKCIJI 3 RAZLIČNE HRANE ZA PSE IN MAČKE  

KUPON - 10 % 
VELJA ZA CELOTNI 
ENKRATNI NAKUP  

IZDELKOV. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 

ODREŽI IN PRINESI!

- 10 %  WC PESEK 
FLAMINGO  
ZA MAČKE 15 kg
300% VEČJA  VPOJNOST, 
MANJŠA PORABA, HITRO 
GRUDENJE, IZNIČUJE VONJ PO 
URINU, SE NE PRIJEMA TAČK.               

DRUGI IZDELKI PO 
UGODNIH CENAH, KI JIH 
PRIPOROČAMO.  
  POSLASTICE FLAMINGO ZA MAČKE
    POSLASTICE FLAMINGO  
ZA GLODAVCE                                                

   –10 % DEŽNI PLAŠČKI  VSEH 
VELIKOSTI

     –10 % VSE ODSEVNE, SVETLEČE 
OVRATNICE, POVODCI, OBESKI

–10 %  NA VSE  
PRIPOMOČKE  
ZA NEGO  
PSA IN MAČKE

PRIHAJATA JESEN IN ZIMA!  
KAKO ZAŠČITITI SVOJEGA PSA? POSKRBITE, DA BO  
NA VEČERNIH SPREHODIH VAŠ PES:
   VIDEN: V TA NAMEN GA OPREMITE S SVETLEČIMI  
ALI ODSEVNIMI OVRATNICAMI, POVODCI ALI Z LED 
LUČKAMI OZ. SVETLEČIMI OBESKI,                                                                      

   ZAŠČITEN: S PELERINAMI PROTI DEŽJU IN  
ZIMSKIMI PLAŠČKI PROTI MRAZU.                                            

PRI NAS  
DOBITE TUDI:
– male živali
–  akvarijske in ribniške ribe
–  Izdelujemo akvarije, aqua-
terarije, terarije 
–  16 vrst kvalitetne  

hrane za pse in mačke

–10 % 
  ZA VSA  

UDOBNA,  
PRAKTIČNA  
IN PRALNA  

LEŽIŠČA ZA PSA

Permanentno lakiranje  
v Wellness centru Vita

Promocijska cena 20,00 €
(redna cena 25,00 €)

WELLNESS CENTER

INFO: 
www.hit-alpinea.si 
(04) 588 45 00
aqua.larix@hit-alpinea.si 
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