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Industrijska 1a, Jesenice
T: 04 581 02 00, M: 051 308 934
I: www.enos.si, E: peter.simnic@enos.si

Odprto:
7.00–17.30,
sobota
7.00–12.00

NOVO! PRODAJA IN MONTAŽA
VRHUNSKIH TOPLOTNIH ČRPALK Panasonic AQUAREA
za ogrevanje prostorov in sanitarne vode!

PREDNOSTI TOPLOTNE ČRPALKE PANASONIC AQUAREA:
- deluje tudi, ko se zunanja temperatura spusti pod –28 °C
- konstantna zmogljivost do –20 °C
- prostorsko varčna: 1800x598x717 (VxŠxG)
- nižji stroški vgradnje
-	cevna napeljava na dnu enote ALL IN ONE
(preprosta vgradnja)
- preprosta nastavitev daljinskega upravljalnika
- enostavnejša vgradnja in vzdrževanje
- 1-fazna in 3-fazna

Z VAMI
VEČ KOT
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Zadrževalnik vode za večjo varnost ljudi
Na Belci se je začela gradnja pregrade, ki bo zagotavljala večjo varnost domačinov,
ki se še kako dobro spomnijo ogromnih podorov skal in peska, ki so ogrozili tudi
njihove domove. O poteku gradnje smo se pogovarjali z vodjo Sektorja območja
zgornje Save Urbanom Ilcem, ki je sprevidel razsežnost problema in se zavzel za
sanacijo območja.
KARMEN SLUGA

• Začela se je torej gradnja pregrade na Belci. Kako velika bo? Bo zadostna zaščita za prebivalce bližnjih hiš?
Izvajanje del na pregradi pod podorom na vodotoku Belca se je začelo konec avgusta 2020. Dela obsegajo ureditev
zaplavne pregrade iz kamna v betonu dolžine 51 metrov
s stopnjo preliva sedem metrov, ki bo na levem boku do
naravne brežine podaljšana z nasipom s krono dolžine
približno sedemdeset metrov. Pregradni objekt bo hkrati
z ukrepi na podoru bistveno prispeval k večji varnosti območja naselja Belca."
• Koliko časa bodo dela potekala, kdo jih izvaja?
Dela na pregradi pod podorom na Belci morajo biti po izvedbeni pogodbi zaključena do konca novembra 2020. Če
bo jesen vremensko in hidrološko ugodna in glede na prizadevnost izvajalca, bodo verjetno končana še prej. Dela izvaja podjetje Nivo Eko, d. o. o., iz Žalca kot vodilni partner v
konzorciju za izvajanje obvezne gospodarske javne službe
urejanja voda na območju zgornje Save.
• Župan Kranjske Gore Janez Hrovat je pohvalil vaša
prizadevanja za začetek gradnje pregrade in nasploh sa-

Samooskrba v praksi
Vabljeni na novo srečanje v sklopu projekta Nazaj k naravi z naslovom Samooskrba v praksi – več pridelka na manj površine.
Predavala bo Ana Vovk Korže z Inštituta za promocijo varstva
okolja, in sicer v četrtek, 8. oktobra, z začetkom ob 17. uri v dvorani nad gasilskim domom v Gozdu - Martuljku. Predavateljica
bo predstavila zakonitosti vertikalne pridelave, zdrave zemlje
in sisteme gred, ki omogočajo več pridelka na manjši površini.
Tudi s praktičnimi prikazi, kako za vedno zmehčamo trdo zemljo
in ustvarimo rodovitno prst, ter načrtom za visoko gredo, ki je
ni treba zalivati. Zanimivo bo prisluhniti besedam o rastlinah s
čudežno močjo – kako jih pridelamo in kako uporabimo. Udeležba je brezplačna, zaradi omejenega števila mest pa so prijave obvezne. Zbirali jih bodo do 6. oktobra oziroma do zapolnitve mest. Izvedbo projekta Nazaj k naravi omogoča in financira
Občina Kranjska Gora. Projekt je v prvi vrsti namenjen njenim
občanom. Več informacij in prijave: Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske, telefonska številka: 04 581 34 17, e-naslov: urska.
luks@ragor.si. S. K.

nacijo tega območja. Kakšni "napori" so bili potrebni, da
se je gradnja vendarle začela?
Vsa prizadevanja so tekla v smeri čim hitrejše zagotovitve
projektne rešitve in vira finančnih sredstev, kar nam je
uspelo v relativno kratkem času. Žal je realizacija (začetek
izvajanja del) zastala zaradi zapleta pri izbiri po razpisu za
koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske
javne službe urejanja voda na območju zgornje Save.
• Se bo po zgrajeni pregradi sanacija območja nadaljevala in kako?
Po zaključku sanacije in nadgradnje pregradnega objekta
se načrtuje tudi stabilizacija oziroma zagotavljanje ustrezne pretočnosti struge vodotoka Belca dolvodno do sotočja
s Savo Dolinko. Dinamika izvedbe del je odvisna od zagotovitve finančnih virov.
• Kako po nekaj letih gledate na podor nad Belco in stanje, ki ste ga videli v najhujših dneh?
Menimo, da so prizadevanja ožjega ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za trajne sanacije) po odstranitvi (odstrelu) nestabilne skalne gmote in stabilizaciji
podora tudi srednjeročno prava pot za stabilizacijo območja podora nad Belco. V lanskem letu je bila zgrajena cesta
do vrha podora, ki omogoča dostop in lažjo izvedbo del za
odpravo preteče nevarnosti.
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Drage občanke,
spoštovani občani
Običajno nimam nekih večjih težav pri idejah in pisanju
uvodnika vsak mesec za naš lokalni časopis. Toliko vsega
se nabere v tem obdobju v občini, da vam po navadi niti
ne morem napisati vsega, kar želim povedati in spraviti iz
duše. Tudi danes je podobno. Vznemirja me in me sprav
lja v slabo voljo ponovni porast okužb s koronavirsuom,
seveda tudi v naši bližini in ne nazadnje v občini Kranjska
Gora. Prav danes sem dobil vabilo na skromno, a vendar
le pomembno obletnico Doma Franceta Bergelja na Jese
nicah, ki na začetku meseca oktobra praznuje častitljivih
osemdeset let delovanja. V domovih za starostnike širom
Slovenije je virus terjal največji davek in ne prizanaša jim
niti v drugem valu porasta okužb. Na tem mestu čestitam
vodstvu, zaposlenim in oskrbovancem doma za visok ju
bilej in seveda odločno in uspešno borbo proti virusu, ki je
obvarovala marsikatero življenje, verjetno tudi kateremu
od občanov naše občine, ki so v kar velikem številu nasta
njeni v njem. Prav težko mi je, ko pomislim, da že več kot
pol leta trpijo ob omejenih socialnih stikih. Omejene imajo
tudi stike z domačimi in ljudmi, ki jih imajo najraje, to pa
je za človeško naravo najhuje. Samo upamo lahko na naj
bolje, se držimo navodil vlade, NIJZ in zdravnikov in seve
da upoštevamo socialno distanco ter se borimo proti okuž
bi tudi z dobro voljo, ki nam je nikakor ne sme zmanjkati.
Sicer smo bili v mesecu septembru deležni kar veliko lepih
in toplih dni. Upam, da ste jih izkoristili za kratek predah
od vsakodnevnih naporov. Tudi sam sem si vzel nekaj dni
zase in verjemite, da spočita glava včasih vidi dlje in bolje.
Vesel sem tudi dejstva, da nam bo glede na skromnejše
prejemke v občinski blagajni zaradi vsem znanih vzrokov
skupaj uspelo urediti kar nekaj nujnih stvari po celotnem
območju občine. Zelo sem ponosen na vodstvo in zaposle
ne na komunali na področju vodooskrbe. Dokazali so svojo
strokovnost in poiskali rešitve, ki so delno že odpravile pe

reče stanje na večini območja, ki je bilo oskrbovano z vodo
iz zajetja Jurež. Do težav je prihajalo zaradi kalnosti tega
vodnega vira ob deževjih. Rešitve se v kratkem predvideva
jo tudi za vasi Podkoren in Srednji Vrh. Presenečen pa sem
bil nad ravnanjem občana, nekdaj najvidnejšega predstav
nika naše občine, ki se je teh stvari lotil na drugačen, meni
popolnoma tuj način. Svoje znanje, kritike in morda tudi
uporabne nasvete bi lahko namesto v vse mogoče medije
raje posredoval na komunalo ali občino, kjer imamo ve
dno odprta vrata za ljudi, ki imajo Kranjsko Goro radi. Za
oktober in čas do zaključka gradbene sezone nam bo tako
ostalo le še nekaj odprtih zadev v Podkorenu, Ratečah in
Gozdu - Martuljku, glavnina letos predvidenih del pa je ali
bo v kratkem dokončana. Prav res bom pogrešal jesenske
zbore krajanov, ki so bili vse do letos pravilo, vendar pa
nam situacija tega v zdajšnjem času ne omogoča. Prijetno
je to druženje z vami, veliko smo se lahko direktno pogovo
rili in podali ste tudi veliko res dobrih predlogov. Letošnjo
jesen boste morali posredovati svoje ideje in želje na vaše
krajevne skupnosti, ki jih bodo obravnavale in poslale k
nam na občino.
Naj vam na koncu svojega pisanja zaželim le še, da v me
sec oktober vstopimo optimistični, s čim manj omejitvami
in seveda zdravi. Vaš župan Jani Hrovat

Poslovanje občine s strankami
SUZANA P. KOVAČIČ
Zaradi povečanega števila primerov
okužb z novim koronavirusom ob
čanom oziroma strankam na Občini
Kranjska Gora svetujejo, da za urejanje
zadev, če je to možno, še naprej upora
bljajo elektronsko pošto obcina@kranj
ska-gora.si ali telefon 04 5809 800. Če
je obisk občine kljub vsemu potreben,
se je zanj treba predhodno dogovoriti

z javnim uslužbencem, h kateremu je
stranka namenjena (telefonske šte
vilke so objavljene na spletni strani
občine https://obcina.kranjska-gora.
si/objave/230), ali na centralni tele
fonski številki 04 5809 800. Ob vstopu
v upravno stavbo občine še vedno ve
ljajo splošni preventivni ukrepi. Vsto
pajo lahko le zdrave osebe. Osebam,
ki kažejo znake akutne bolezni, vstop
ni dovoljen. Za vse obiskovalce je ob

vezna uporaba zaščitne maske (obi
skovalci jo morajo zagotoviti sami),
treba je vstopati posamično in si ob
tem razkužiti roke (razkužilo je na vo
ljo ob vstopu). Obiskovalci se morajo
ob vstopu zglasiti v sprejemni pisarni
občine, kjer jih bo prevzel referent, s
katerim so dogovorjeni. Vstop v posa
mezne pisarne ni možen, za osebne
pogovore s strankami je zagotovljen
prostor v sejni sobi.
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Lani v občini
dvanajst
porok, letos
šele tri
Največ porok je bilo v
Liznjekovi domačiji,
priljubljena lokacija
zanje pa je tudi ob jezeru
Jasna. Letos je bilo zaradi
epidemije tudi manj
prireditev.
URŠA PETERNEL
Upravna enota Jesenice bo s 1. novembrom spremenila razpored uradnih ur
na Krajevnem uradu Kranjska Gora.
Tako bodo uradne ure ob torkih med
8. uro in 10.30 ter 11. in 14. uro.
Kot je povedala načelnica Alenka Burnik, so najpogostejši razlogi za obisk
občanov na Krajevnem uradu Kranjska Gora oddaja vloge za izdajo osebne
izkaznice in prevzem osebne izkaznice, oddaja vloge za izdajo potnega lista,
prijave in odjava začasnih in stalnih
prebivališč, izpis iz matičnih registrov
(rojstva, poroke, smrti), overitev podpisa, oddaja vloge za pridobitev oziroma
preklic spletnega potrdila za fizične
osebe in izdaja vrednotnic.
Načelnica je predstavila tudi nekaj zanimivosti o delu upravne enote, ki se
nanašajo na kranjskogorsko občino

Na dan 31. 12. 2019 je bil v
občini prijavljen 101 tujec
s stalnim prebivališčem
in 162 tujcev z začasnim
prebivališčem. Tujci prihajajo
iz 25 različnih držav, največ
jih je iz Bosne in Hercegovine,
Hrvaške, Srbije in Severne
Makedonije. Večinoma so
zaposleni v gostinstvu.

Upravna enota Jesenice bo s 1. novembrom spremenila razpored uradnih ur na
Krajevnem uradu Kranjska Gora. Tako bodo uradne ure ob torkih med 8. uro in 10.30 ter
11. in 14. uro. / Foto: Gorazd Kavčič
(sicer pokrivajo tudi občini Jesenice in
Žirovnica).
V letu 2019 so za poseg na območju
kranjskogorske občine izdali 28 gradbenih dovoljenj, devet uporabnih dovoljenj, dve dovoljenji za nezahtevne
objekte, za 17 že obstoječih objektov pa
so izdali ustrezne odločbe o legalizaciji.
"Za te objekte smo lastnikom izdali odločbe za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v skupni
višini 18.619 evra," je navedla načelnica.
V letu 2019 je bilo v občini sklenjenih
12 porok, največ v Liznjekovi domačiji.
Priljubljena lokacija je tudi jezero Jasna. Letos do konca junija pa so bile v
občini le tri poroke, razlog so ukrepi,
povezani z zajezitvijo koronavirusa.
Prav zaradi epidemije je bilo letos v občini tudi manj prireditev, lani so prejeli 90 vlog za izdajo dovoljenj za izvedbo
prireditev, letos do konca junija le 35.
"Gre pa pri vlogah za prireditve, ki jih
obravnava upravna enota, za večje prireditve z več kot tri tisoč udeleženci in
mednarodne prireditve, člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na
njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige, prireditve, na katerih je treba
zagotoviti dodatne ukrepe za varno izvedbo, ker gre za uporabo cest, izvedbo
ob vodi, v in na njej, uporabo odprtega ognja, uporabo naprav, ki lahko
ogrožajo zdravje ljudi in premoženje

(šotori, montažni odri, smuči, vrtiljaki, igrala, montažne tribune …) ali za
udeležbo živali," je pojasnila.
V občini je 170 prebivalcev s statusom
vojnega veterana, od teh je bilo leta
2019 upravičenih do veteranskega dodatka 35.
Na upravni enoti ugotavljajo, da je do
zdaj le malo občanov, ki izpolnjujejo pogoje, zaprosilo za izdajo evropske kartice
ugodnosti za invalide. Iz občine Kranjska Gora so prejeli le enajst zahtevkov.
Kartica omogoča izkoriščanje ugodnosti, ki jih ponujajo različni komercialni ponudniki. Prav tako so prejeli le tri
vloge za priznanje pravice za tehnični
pripomoček za invalide (npr. baterije za
polžev vsadek, svetlobni hišni zvonec,
govoreči kalkulator, ura za slepe, detektor dima za osebe z okvaro sluha ...).
Ob tem je Alenka Burnik še opozorila, da bo v naslednjem letu potekla
veljavnost velikemu številu osebnih
izkaznic in potnih listin, najpozneje
do 19. januarja 2023 pa je treba zamenjati vozniška dovoljenja na tridelnih
rožnatih obrazcih.
"Zato v naslednjem letu pričakujemo
precejšnje povečanje števila strank,
to pa vpliva tudi na čas izdaje novih
dokumentov. Zato že zdaj prosimo vse
občane, da preverijo veljavnost svojih
dokumentov in pravočasno vložijo
vloge za nove," še svetuje.
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Novost AR-aplikacija o Ruski kapelici
Na Turizmu Kranjska Gora so skupaj s podjetjem Escapebox razvili AR-aplikacijo
o Ruski kapelici, s katero obiskovalec odpotuje v preteklost in se prvoosebno
spozna s tragičnimi zgodbami vojakov prve svetovne vojne.
SUZANA P. KOVAČIČ
Ruska kapelica je eden izmed pomembnejših pričevalcev
o zgodbi gradnje ceste na Vršič. Zgodba, ki je mračna in
tragična, a v sebi nosi močno sporočilo. Ko mineva čas, se
z vsakim letom bolj oddaljujemo od poznavanja te zgodbe in zgodbe ruskih vojnih ujetnikov, ki so v zaledju soške fronte, ki je besnela na drugi strani vršiškega prelaza,
gradili cesto čez najvišje ležeči gorski prelaz v Sloveniji z
namenom oskrbovanja fronte s strelivom, živežem in sanitetnim materialom. "Tudi to je eden izmed razlogov, da
smo začeli projekt razvijanja novega turističnega produkta, AR-aplikacije o Ruski kapelici in Vršiški cesti. Povezali
smo se s podjetjem Escapebox in skupaj razvili aplikacijo,

ki po besedah Marka Maučeca, vodje podjetja Escapebox, te
zgodbe kakovostno in barvito preslika v obogateno resničnost," sporočajo iz Turizma Kranjska Gora.
AR-aplikacijo Ruska kapelica lansirajo na trg v času epidemije koronavirusa. "Obiskovalci bodo pri uporabi aplikacije uporabljali lasten pametni mobilni telefon, na katerega si bodo poprej naložili našo aplikacijo, ki jo najdejo
v spletni trgovini Google Play in Apple. Do šestih zgodb,
ki tankočutno orisujejo dogajanje, povezano z nastankom
Ruske kapelice, bodo dostopali s skeniranjem QR-kod, ki
so s posluhom do varovanja in ohranjanja naravne in
kulturne dediščine Ruske kapelice umeščene na širšem
območju okoli kapelice," pojasnjujejo na Turizmu Kranjska Gora.

Nova spletna stran destinacije Kranjska Gora
Javni zavod Turizem Kranjska Gora je
prejšnji teden lansiral novo spletno
stran, ki je poleg slovenskega jezika
dostopna še v angleškem, nemškem
in italijanskem jeziku. Kot pravijo, je
spletna stran najboljše mesto za podajanje poglobljenih informacij o destinaciji. Medtem ko lepe fotografije na
družbenih omrežjih spodbudijo k obisku destinacije, spletna stran ponuja
tudi pomembnejše informacije o destinaciji sami. "Spletna stran je enostavna za uporabo, zanimiva in privlačna
na pogled. Predvsem pa mora nuditi
vse potrebne informacije o turističnih
aktivnostih, ponudnikih in krajih," so
sporočili iz Turizma Kranjska Gora.
Ponuja zanimive zgodbe, predstavlja
aktivnosti z možnostjo neposredne rezervacije, dostopen je tudi rezervacijski
portal, kjer lahko obiskovalci neposredno oddajo rezervacijo pri ponudnikih
namestitev v destinaciji in za aktivnosti, ki jih ta ponuja.
Kot novost so dodali poseben "press"
kotiček, kjer bodo dostopna vsa sporočila za javnost, fotografsko in video
gradivo ter druge novice o dogajanju v

Nova spletna stran je privlačna tudi na pogled. Na sliki: prostor doživetij – Pobeg v bivak
/ Foto: arhiv TD Dovje - Mojstrana (Gregor Kofler)
destinaciji. Na podstrani Mediji o nas
bodo zbrani vsi članki in prispevki, ki
jih pripravljajo mediji o Kranjski Gori.
Posebna podstran pa je namenjena

tudi najnovejšim ukrepom v zvezi z
zajezitvijo širjenja okužb z novim koronavirusom za občane in obiskovalce Kranjske Gore.
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Obnovljeni mrliški
vežici
Komunala Kranjska Gora je v
sodelovanju z občino in Krajevno
skupnostjo Kranjska Gora zaključila
obnovo dveh mrliških vežic in stopnic
do pokopališča v Kranjski Gori.
Nove stopnice do pokopališča z ročno kovanim držalom za roke

SUZANA P. KOVAČIČ
Na obeh mrliških vežicah v Kranjski Gori so zamenjali
vrata in tudi okna, ki imajo tonirana stekla. V notranjosti
so odstranili steklo, ki je prej omejevalo stik žalujočih s
pokojnikom, zamenjali so elektroinštalacije, luči, pohištvo
za žaro in sliko, uredili so panelno ogrevanje, izolirali in
izravnali stene ter opravili slikopleskarska dela v objektu
in pred objektom. Obnovili so tudi fasado. "Mrliški vežici
sta identični, možna sta dva pokopa hkrati, z dogovorom,
da je ena čajna kuhinja," je pojasnil Blaž Knific, direktor
Komunale Kranjska Gora. Nove so stopnice do pokopališča, z ročno kovanim držalom za roke izpod rok mojstra
Bruna Kalčiča z Blejske Dobrave. "Prejšnje kamnite stopnice smo zamenjali, nove so iz protizdrsnega materiala in z
oprijemom za večjo varnost uporabnikov," je dejal Knific.
Za invalidne osebe na vozičkih so že prej uredili asfaltirano dostopno pot na vzhodni strani pokopališča. Investicija
v obnovo obeh mrliških vežic in stopnic je stala okrog 20
tisoč evrov, sredstva je zagotovila Občina Kranjska Gora.

Obnovljena je notranjost obeh mrliških vežic.

V Kranjski Gori se Pot miru začne v Parku miru
V Ljudskem domu v Kranjski Gori bosta 15. oktobra ob 18. uri predavanji dr. Uroša
Koširja z naslovom Dediščina prve svetovne vojne na območju Kranjske Gore in
Vršiča in mag. Tadeja Korena z naslovom Pot miru od Alp do Jadrana.
SUZANA P. KOVAČIČ
Gorenjsko, še močneje pa dolino Soče,
Vipavsko dolino, Goriško in Kras ter
Idrijsko-Cerkljansko je pred sto in več
leti močno zaznamovalo dogajanje
med prvo svetovno vojno. Dolina Soče
in Kras sta predstavljala prvo frontno
črto, ostala območja pa zaledje soške
fronte. Iz tega obdobja se je tu ohranilo veliko število ostalin, ki predstav
ljajo pomembno dediščino slovenske

in evropske zgodovine. Dediščina soške fronte je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi, kulinaričnimi
in drugimi posebnostmi povezana v
Pot miru od Alp do Jadrana. Spodbuja
vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj zgodovinskega turizma. V
Kranjski Gori se Pot miru začne v Parku miru, v njem je s starinskimi fotografijami predstavljena celotna zgodba Vršiške ceste. Ob Ruski kapelici pa
je moč podoživeti kruto zgodbo ruskih

vojnih ujetnikov, ki jih je marca leta
1916 zasul plaz. Vabljeni v Ljudski dom
na predavanji dr. Uroša Koširja z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani z naslovom Dediščina
prve svetovne vojne na območju Kranjske Gore in Vršiča ter mag. Tadeja Korena iz Ustanove Fundacija Poti miru
v Posočju z naslovom Pot miru od Alp
do Jadrana. Udeležba je brezplačna,
obvezne prijave so do 13. oktobra na
mateja.dolzan@bsc-kranj.si.
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Obnovljen kozolec na Dovjem
Obnova predstavlja nov korak k ohranjanju tovrstne kulturne dediščine in se je
pridružil dosedanjim več kot sto že obnovljenim v Zgornjesavski dolini.

Obnovljeni kozolec

Prikaz obnove

JANKO RABIČ

na Dovškem polju po popisu stanja od leta 2000 naprej. Kot
je razvidno iz zapisa, jih je tretjina še uporabnih, drugi so
potrebni delne ali temeljite obnove, značilno za vse pa je,
da jih vse bolj načenja zob časa. Udeleženci delavnic so si
zatem ogledali letošnjo obnovo Jencnovega kozolca v bližini cerkve sv. Mihaela na Dovjem. Zemljišče je odkupila
Občina Kranjska Gora in okviru omenjenega projekta poskrbela za obnovo. Po ocenah strokovnjakov je kozolec star
od osemdeset do sto let. Vpisan je v register nepremične
kulturne dediščine in je eden najstarejših v Zgornjesavski
dolini. Tesarska mojstra Jože in Anže Jan iz Zgornjih Gorij sta ga letos v celoti obnovila. Dva stebra jima je uspelo
ohraniti, tako da je ostalo nekaj avtentičnosti prvotne izvedbe. Sedaj ta kozolec predstavlja nov korak k ohranjanju
tovrstne kulturne dediščine in se je pridružil dosedanjim
več kot sto že obnovljenim v Zgornjesavski dolini.

Kozolci predstavljajo pomemben del arhitekturne dediščine, okolju dajejo značilno podobo. Na Gorenjskem jih želijo
veliko ohraniti in obnoviti, predvsem v okviru projekta Arhitektura gorenjskih vasi, ki poteka v sodelovanju z različnimi partnerji. Poleti je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) na Dovjem pripravila delavnico z naslovom
Obnova kozolca na Dovjem. Občina Kranjska Gora že vrsto
let veliko skrb namenja ohranjanju kozolcev in v ta namen
zagotavlja finančna sredstva. Od leta 2016 naprej so popisali stanje več kot tristo kozolcev. V uvodu delavnice sta
izvajanje projekta Arhitektura gorenjskih vasi predstavila
Saša Roškar iz kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne
dediščine in dr. Borut Juvanec s Fakultete za arhitekturo.
Ambrož Černe iz agencije RAGOR je povedal več o kozolcih

Na lepše po Kranjski Gori
Televizijska voditeljica Mojca Mavec je za turistično oddajo TV Slovenija Na lepše posnela prispevek v Kranjski Gori. "Namen je bil
poudariti, da je dopustovanje na destinaciji lepo tudi v slab(š)em
vremenu. Poudarek je bil na aktivnostih, ki so na voljo v notranjih
prostorih, kot so vetrovnik, snežni tunel in curling v NC Planica,
obisk Slovenskega planinskega muzeja ..." je povzela Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora. Predstavili so tudi nov produkt, t. i.
Trip in the Bag – odkrivanje skritega zaklada Kranjske Gora, projekt
TikTok, poletno sezono in izzive v razmerah koronavirusa. "Najpomembnejše pa je bilo sporočilo: destinacija Kranjska Gora 365 je
ne glede na vreme in letni čas kraj, kjer se avantura začne!" S. K.

Mojca Mavec in Mojca Mežek / Foto: osebni arhiv Mojce Mežek
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Močno si želimo gondolske vzpenjače
Tjaša Prusnik je občinska svetnica, izvoljena na listi SMC. Kaj je bilo
narejenega v zadnjih letih, kje so potenciali občine in kateri so prednostni
projekti, pa v pogovoru.
SUZANA P. KOVAČIČ
Tjaša Prusnik se je rodila januarja leta
1979 v Kranju. Otroštvo je preživela v
Kranjski Gori, obdana s hribi in kmečkim življenjem, domačini jo poznajo
kot Štrukljevo Tjašo. Je mama dvajsetletne Eme, študentke fizioterapije.
Zadnja tri leta je zaposlena v Hotelu
Rute v Gozdu - Martuljku. Že skoraj
dvajset let pa s hčerko živita na Belci.
• Kakšne so vaše izkušnje v politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za mesto v občinskem
svetu?
To je bila zame popolnoma nova izkušnja, lotila sem se je v letu 2014, ko
se je stranka SMC ustanavljala in sem
videla potencial v našem lokalnem
območju. Prepričala pa me je kandidatura župana, s katerim smo se
takoj dogovorili za sodelovanje, ki je
ves čas konstruktivno in plodno. Sem
sicer edina predstavnica stranke SMC
v občinskem svetu, vendar lahko pohvalim odlično sodelovanje z drugimi
svetniki. Mladost s svojo energijo in
medgeneracijsko sodelovanje prinašata pozitivne spremembe.
• Katere cilje boste skušali v teh štirih letih uresničiti kot občinska svetnica?
Že v prvem mandatu smo se z vso vnemo trudili uresničiti zapisane želje v
predvolilnem času (dobili smo pločnike v naseljih Belca in Gozd - Martuljek). Močno pa si še želimo izgradnje
gondolske vzpenjače na Vitranc, ki bo
prinesla potreben dodatek tako zimski kot letni sezoni. Naša občina ima
odličen potencial za prestižni turizem,
turizem čiste, neokrnjene narave. Poskrbeti moramo, da taka ostane, zato
sta zaprtje alpskih dolin in umirjanje
gradnje novih objektov nujna.
Nam, prebivalcem Belce, pa največjo
težavo predstavlja skalni podor, na

katerega smo opozarjali že dolgo pred
katastrofo leta 2018. Počasi se stvari
le premikajo in obljubljena gradnja
pregrade se je končno začela. Upamo
le, da bodo nadaljevali tudi v smeri
ureditve celotnega vodotoka Belca in
tudi drugih hudournikov na območju
občine, ki so dolga leta ostajali neurejeni.
Trudila se bom tudi za ureditev športne infrastrukture v Mojstrani, tako
obnovo igrišča pri šoli kot izgradnjo
novega športnega parka na Prodah in
ureditev pokritega drsališča ob smučišču. Le želimo si lahko, da bi smučišče v prihodnosti še obratovalo.
• Kateri je po vašem mnenju ta čas
največji problem v občini?
Trenutno nam največjo težavo predstavlja zagotavljanje pitne vode na območju Gozda - Martuljka in Kranjske
Gore. Žal mi je, da moramo v časopisih
brati članke nekdanjih občinskih delavcev, ki trdijo, da so že od leta 2003
delali študije in aktivno reševali težavo s pitno vodo, ko pa vidimo, da se
sedanja uprava bori s pridobivanjem
gradbenih dovoljenj in razlastitvami.
Močno si želim, da bi se težave kmalu
rešile in bi imeli vsi pitno vodo iz domačih pip.
Druga večja težava pa je promet v
alpskih dolinah in na prelazu Vršič v
času sezone.
• Kaj je tisto, kar je trenutno v občini dobro urejeno?
Kranjska Gora je ena tistih občin, v
kateri si marsikdo želi živeti, je lepa,
urejena, ima čudovito okolico. Veseli
me, da se je prebudila lepotica z imenom Jasna in postala najbolj fotografirana in obiskana točka naše občine.
Ponovno dokazujemo, da je Kranjska
Gora ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Sloveniji tudi med domačimi turisti. Hvala vsem, ki se zato
trudijo.

Tjaša Prusnik / Foto: Gorazd Kavčič
Menim, da imamo zelo urejeni obe
osnovni šoli, manjka le še gradnja
novega vrtca v Mojstrani, ki pa se je
žal morala prestaviti na prihodnje
leto. Vesela sem, da se je začelo urejati ekološke otoke z menjavami zabojnikov s potopnimi, pohvala gre
Komunali, ki se trudi tudi, da je okolica urejena.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Moji dnevi so zelo pestri, besede dolgčas ni na sporedu. Svoje delo opravljam z veseljem, saj ni lepšega kot
videti zadovoljnega gosta, ki zapušča
naše kraje navdušen nad videnim in
doživetim. Delo v turizmu ni običajna služba, ampak način življenja; in
temu sledim že od začetka poklicne
poti. Sem članica upravnega odbora Turističnega društva Dovje - Mojstrana, aktivna članica ASK Kranjska
Gora, in ko najdem čas, se z veseljem
podam na okoliške hribe, sicer pa uživam na vrtu za hišo med rožami in v
družbi najdražjih ter naših psičk.
• Življenjsko vodilo?
Ne stori drugemu tistega, kar nočeš,
da drugi storijo tebi!
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Zadovoljni s planinsko sezono v Vratih
V Planinskem društvu Dovje - Mojstrana ugodno ocenjujejo poletno sezono v
Vratih, kjer upravljajo dve postojanki, Aljažev in Šlajmarjev dom.
JANKO RABIČ
V najbolj znani triglavski dolini je
vse mesece, predvsem ob lepem vremenu, veliko planincev. Zanje je to
izhodišče za ture na okoliške vrhove.
Na višku sezone je bil najbolj oblegan
očak Triglav. Veliko je izletnikov, ki se
odločijo za sprehode v okolici, posebej
jih očarajo pogledi na mogočno severno steno Triglava. Osebje v Aljaževem
domu skrbi za dobro postrežbo in počutje vseh obiskovalcev. Upoštevajo
veljavne ukrepe in priporočila proti
širjenju koronavirusa. Tudi med planinci doslej niso beležili težav, saj se
vsi držijo ukrepov. Pri prenočevanju
jih precejšnje število koristi turistične

bone. Prve ocene sezone kažejo, da po
obisku in nočitvah ne bo tako uspešna
kot nekatere prejšnje, vendar so zadovoljni z vsem, kar so uspeli narediti v
drugačnih razmerah.
Sosednji Šlajmarjev dom je bil tudi v
tej sezoni namenjen raznim izobraževalnim tečajem in taborom ter za dodatna prenočevanja za planince, ko je
bil Aljažev dom zaseden. Zaradi znane situacije so letos imeli manj skupin. Prejšnja leta so bile že predvsem
spomladi različne šolske skupine in
skupine planinskih društev. Letos je
le Osnovna šola 16. decembra iz Mojstrane za en razred učencev organizirala planinski tabor. Seznanili so se z
osnovami planinstva in varne hoje v

gore, gorski reševalci pa so jim predstavili prikaz reševanja. Poleg tega so
markacisti iz planinskih društev izvedli tečaj A-kategorije.
Člani društva so v septembru izpeljali
tudi Gustlov pohod. Sicer je sodil v okvir
programa letošnjih Aljaževih dni, vendar so ga takrat zaradi slabega vremena morali prestaviti. Petintrideset članov društva in drugih ljubiteljev gora
se je podalo od Aljaževega doma do
sedla Luknja. Letos v juniju zaradi znane situacije niso organizirali likovne
kolonije v dolini Vrata. Za naprej razmišljajo, da bi dosedanjo obliko izvedbe
spremenili in ji dodali nove vsebine.
Aljažev dom v Vratih bo odprt in oskrbovan do 18. oktobra.

NOVI SUV PEUGEOT 2008
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Kranjska Gora in pitna voda
Odziv na članka, objavljena v Zgornjesavcu 14. avgusta 2020 z naslovom Zajetje Jurež gre v sanacijo in 4.
septembra 2020 z naslovom Poostrili
bodo nadzor na ekoloških otokih
Direktor javnega podjetja Komunala
Kranjska Gora, d. o. o., v avgustovski
in septembrski številki lokalnega glasila Zgornjesav'c hvali svoje dosežke pri
oskrbi s pitno vodo na območju občine
Kranjska Gora. Ob tem pa je od 29. avgusta 2020 na spletni strani Komunale Kranjska Gora objavljeno obvestilo,
da moramo na območju Podkorena,
Kranjske Gore in Gozda - Martuljka pitno vodo prekuhavati. Glede na to, da je
bila voda motna, rjava in polna usedlin,
je bilo tako obvestilo v skladu s pravilnikom seveda potrebno. Tudi za prebivalce Gozda - Martuljka, ki nevzdržno
stanje stoično prenašajo že več kot pol

Tudi jesen v razmerah
covida-19
V Sloveniji je bilo v torek, 29. septembra,
ko smo zaključevali redakcijo Zgornjesavca, aktivnih 1736 okužb z novim koronavirusom, vseh okuženih skupaj od začetka
epidemije marca letos pa blizu 5700. Vse
več je hospitaliziranih bolnikov s covidom-19. Zaradi te bolezni je torka umrlo 150 bolnikov. V občini Kranjska Gora
so bile v ponedeljek štiri aktivne okužbe, vseh skupaj do zdaj pa osem. Med
osnovne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa sodijo uporaba zaščitnih mask,
čistoča rok in upoštevanje varnostne razdalje. Vlada je že sprejela nekaj dodatnih
ukrepov za zamejitev širjenja virusa in
jih prilagaja sproti glede na število okuženih. Na spletni strani Doma Viharnik v
Kranjski Gori so obvestili o spremenjenem režimu obiskov stanovalcev. Obiski
potekajo v trajanju do 30 minut, prideta
lahko največ dve zdravi osebi naenkrat.
Za obisk se je treba najaviti na številki
04/583 77 00. V Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah obiski svojcev potekajo samo v nujnih primerih, za obisk se je
treba najaviti na št. 040/640 669. S. K.

leta. Priznam, da sem se najprej tudi
sam odločil, da tako kot večina prebivalcev potrpim nekaj dni in se sprijaznim s tem, da Komunala ne obvlada
situacije (pa je nekdanji tehnični direktor šele nekaj mesecev v pokoju). A številna vprašanja, ki so jih name naslovili
tako občani kot tudi obiskovalci Kranjske Gore v zadnjih dneh (več kot trideset
v nekaj dneh), so me napeljala na misel,
da vprašanja terjajo tudi odgovore!
Vzrok za onesnaženo vodo je kaljenje
zajetja Jurež nad Srednjim Vrhom, iz
katerega se s pitno vodo delno napajajo omenjena naselja. Problematika je
splošno znana in ni od včeraj, pojavi se
ob izdatnih nenadnih padavinah zaradi vdora površinske vode v drenaže.
Tako je 28. in 29 avgusta 2020 deževalo, ni pa šlo za izjemno količino padavin (Vir: padavinska postaja Kranjska
Gora). Z enakimi težavami se je upravljalec srečeval že v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja.
Od leta 2003 smo aktivno reševali stanje. Leta 2009 je bila na 23. seji občinskega sveta občine Kranjska Gora
sprejeta Študija vodooskrbe v občini
Kranjska Gora, ki sta jo pripravili firmi
KRMC, d. o. o., in Bauerconsult GmbH.
Sistem oskrbe z vodo je bil pripravljen
dolgoročno, za obdobje od trideset do
petdeset let, in tudi stroškovno opredeljen. Študija ni predvidela novih vodnih
virov, razen vrtine Lek. Večina investicij, ki so predvidene v študiji, je bila
zaključena do leta 2014. Zgrajen je bil
povezovalni vod Log–Gozd - Martuljek,
vrtina Lek s črpališčem in povezovalnim
vodom do vodohrana Alpina. Prav tako
sta bila zgrajena dva nova vodohrana,
Log in Železniški. Sistem je že leta 2014
omogočal, da se je ob kaljenju zajetja
Jurež naselje Gozd - Martuljek napajalo
iz vodohrana Log, Kranjska Gora pa iz
vrtine Lek. Zato zadnjih nekaj let prebivalci niti nismo opazili, da je prihajalo
do kaljenja omenjenega zajetja.
V zadnjih šestih letih je bil zgrajen le
vodohran v Podkorenu, žal pa ob tem
ni bil zgrajen povezovalni vod, ki bi v
ta vodohran pripeljal vodo iz Tamar-

ja (kot je predvideno v študiji). Poleg
tega bo za dolgoročno stabilno oskrbo
s pitno vodo treba zgraditi nadomestni
vodohran nad hotelom Alpina v Kranjski Gori, vodohran v Gozdu - Martuljku in zajeti vodo iz izvira Debela peč v
Srednjem Vrhu za potrebe te vasi. Na
ta način bi dosegli tudi to, da se vsako naselje z vodo oskrbuje iz dveh med
seboj neodvisnih virov. Po šestih letih
niso pridobljena niti zemljišča.
Zdaj, ko je prebivalce minilo potrpljenje, pa nam z nastopanjem v lokalnih
medijih ponujajo hitre rešitve. Sprašujem se, ali je za kaljenje kriva izgradnja
nove vrtine ob vrtini Lek, ali so za to
vrtino sploh pridobljena vsa potrebna
soglasja in ali je bilo v preteklih letih
poskrbljeno za primerno vzdrževanje
vrtine Lek? Če vrtina ni bila vzdrževana, se je količina načrpane vode sorazmerno zmanjševala. Ali bo sanacija Jureževega grabna res preprečila
vdor površinskih voda v zajetje Jurež?
Ali bo čez nekaj let potrebna sanacija
kar celotnega območja nad zajetjem?
Pred izvedbo testne vrtine pod Špikom
pa predlagam, da se najprej pregledajo
mikrobiološke raziskave vzorcev s tega
območja izpred nekaj let.
Verjetno občinski svet v zdajšnji sestavi ne pozna Študije vodooskrbe v občini
Kranjska Gora. Manj razumljivo pa je
dejstvo, da študiji ne sledi direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific, ki je
bil ob njenem sprejetju občinski svetnik
in podžupan, zadolžen za komunalo.
Sprejetje študije je celo pohvalil (vir:
Zapisnik 23. seje OS, 25. 3. 2009). Niti
ga na to ne opozori njegov nadzornik,
predsednik Nadzornega sveta Komunale Kranjska Gora Emil Tavčar, nekdanji
občinski svetnik in dolgoletni predsednik NS Komunale Kranjska Gora.
Žal študija na spletni strani občine ni
več dosegljiva. Pred odločitvami o nadaljnjih ukrepih na področju oskrbe z
vodo bi se moral s študijo seznaniti občinski svet v zdajšnji sestavi, prav tako
pa bi morala biti na voljo vsem občanom na spletni strani Občine Kranjska
Gora. Ne nazadnje gre za dokument,
ki opredeljuje oskrbo z vodo v občini
Kranjska Gora za dolgoročno obdobje
od trideset do petdeset let!
Jure Žerjav, Kranjska Gora
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Dobrodelna skrinjica
za učence
Gostje kranjskogorske Korone z
dobrodelnimi prispevki pomagajo
šoloobveznim otrokom iz socialno
šibkejših družin v osnovnih šolah
(OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora
in 16. decembra Mojstrana.
SUZANA P. KOVAČIČ

Skrinjico so lepo okrasili, namen prostovoljnih prispevkov pa
zapisali v štirih jezikih.

Letos dobrodelne akcije kranjskogorskih podjetnikov za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin z nakupom šolskih potrebščin zaradi okoliščin glede novega koronavirusa
ni bilo, dober namen s še drugimi aktivnostmi v lokalni
skupnosti pa se nadaljuje, je poudarila svetovalna delavka
Tina Kralj iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora: »Sašo Pretnar,
vodja zabaviščnega centra Korona, Resort&Entertaiment v
Kranjski Gori, je sporočil na občino, da so njihovi gostje, ki
jim v zabavniščnem centru brezplačno podarjajo zaščitne
maske, izrazili željo, da bi v zameno za to podarili nekaj
sredstev v dobrodelni namen. Vlasta Skumavc Rabič iz občinske uprave je takoj pomislila na šoloobvezne otroke in
predlagala navezavo na osnovni šoli v občini. Že junija smo
tako v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora lepo okrasili skrinjico z režo in v štirih jezikih napisali, čemu so namenjene
donacije. Skrinjico so postavili na recepcijo Korone, tam je
stala čez celo poletje vse do 31. avgusta. Prijetno smo bili presenečeni, saj se je zbralo nekaj čez 1200 evrov. Z doniranimi
sredstvi smo kupili delovne zvezke za osem otrok iz socialno šibkejših družin in še novo šolsko torbo za enega otroka.
Ostalo je še nekaj čez petsto evrov, ki jih hranimo na računu
šolskega sklada in bodo med šolskim letom služili enakemu namenu (za nakup šolskih potrebščin, za katere se po-

treba pokaže med šolskim letom). Kar bo še ostalo denarja,
pa bomo kupili šolske potrebščine za učence iz socialno šibkejših družin pred naslednjim šolskim letom.« Tina Kralj
se ob tej priložnosti tudi v imenu družin še enkrat najlepše
zahvaljuje Sašu Pretnarju za pobudo, gostom Korone pa za
donirana sredstva.
Nad pobudo so navdušeni tudi na OŠ 16. decembra Mojstrana.
Dobrodelno skrinjico za njihove učence iz socialno šibkejših
družin so že postavili. »Hvaležni smo in bomo za vsak prispevek, ki bo našim učencem oziroma njihovim družinam omilil
finančno stisko. Ko bo skrinjica polna, bomo sredstva namenili za lajšanje tistih finančnih bremen, pri katerih z drugimi
vrstami pomoči staršem na šoli ne moremo pomagati. Spremljali bomo razmere, povezane z epidemiološko situacijo novega koronavirusa, in potrebe učencev oziroma družin, ki so
povezane tudi z drugimi dejavnostmi šole. Utegnejo se pokazati stiske zaradi izpadov dohodkov v času epidemije, morda
bodo potrebe po računalniški opremi – še posebej v družinah
z več otroki, ki si ne morejo privoščiti opreme za morebitno
šolanje na daljavo –, lahko bodo učenci potrebovali opremo za
šolske tečaje ali druge pripomočke za šolo … Vsakršna sredstva so in bodo dobrodošla,« je povedala svetovalna delavka
Nives Košir Maček na OŠ 16. decembra Mojstrana.

Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna v okviru rožnatega oktobra, mednarodnega meseca ozaveščanja o
raku dojk, pripravlja Pohod za upanje. Zbor udeležencev bo v
soboto, 10. oktobra, ob 10. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Odpravili se boste do Peričnika. Pot je lahka,
primerna za vsakogar. Potrebujete primerno obutev in oblačila,
po želji tudi malico in tekočino. Udeležba na pohodu je na lastno
odgovornost, upoštevati pa je treba ukrepe za preprečevanje
prenosa obolenja covid-19, navodila in priporočila NIJZ. Prijave
zbira Petra Miklič iz Mojstrane, ki se je z rakom dojk srečala pred
15 leti, na miklic.petra@gmail.com. K. S.

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Pohod za upanje
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Ustvarili največji
slovenski
turistični
TikTok profil
Trinajst mladih TikTok
ustvarjalcev je destinacijo
Kranjska Gora uspešno
predstavilo Sloveniji v do
sedaj še neuveljavljeni,
novi luči.
SUZANA P. KOVAČIČ
TikTok je najhitreje rastoče družbeno
omrežje, kjer vlada najmlajša generacija, trenutno v stiku s tehnologijo –
Generacija Z (rojena po 1995). Recept za
bliskovite vzpone mladih zvezdnikov
na platformi je naslednji: veliko prostega časa za snemanje, želja po izražanju svojih talentov in pripravljenost
slediti tedenskim trendom. "Zaveda-

Tradicionalno
srečanje v Vratih
Člani ZB za vrednote NOB občine Kranjska Gora so se prvo nedeljo v septembru
zbrali v dolini Vrata pri domu Mlakarjevi
bratje. "Počastili smo spomin na 75. obletnico velike zmage nad nacifašizmom, na
vse padle gornike, partizane in vse padle
žrtve vojne. Nekateri so prišli peš, starejši pa z avtomobili. Obiskali smo spomenik padlim gornikom – partizanom,
padlim med drugo svetovno vojno. Srečanja nas vedno bogatijo, nam dajejo navdih za lepše življenje. So priložnost za
krepitev domovinske zavesti in obujanje
spominov na čas NOB in vojne za samostojno Slovenijo," je dejala Sonja Mirtič,
predsednica ZB za vrednote NOB Dovje Mojstrana. Ob čudovitem vremenu so pripravili kulturni program, Jože Mirtič je ob
zvokih harmonike srečanje tudi glasbeno
obogatil. S. K. / Foto: Jože Mirtič

Mladi TikTok ustvarjalci
nje, kako pomembno je grajenje pripadnosti mlade generacije Kranjski Gori
kot blagovni znamki po principu "prvi
pride prvi melje", nas je pripeljalo do
petdnevnega dogodka s priljubljenimi
mladimi slovenskimi TikTok ustvarjalci, ki so med 9. in 13. septembrom
v leče pametnih telefonov lovili pristne trenutke, vtise, TikTok trende, ki
hkrati v sebi nosijo skrbno načrtovano
sporočilo Kranjske Gore – destinacije s
poslanstvom, da svojim gostom nudi
transformativne pobege, prek katerih
se povežejo s stvarmi, ki so jim zares
pomembne," so povedali na Turizmu
Kranjska Gora.

Vodja projekta Juš Lesjak je strnil prve
vtise po uspešno izpeljanem dogodku:
"Takoj, ko sem se vrnil domov, sem
dobil ideje, kaj vse bi še lahko posneli. V sodelovanju z napredno razmišljujočimi partnerji Kranjske Gore
je mladostniška ustvarjalnost rodila
naslednje plodove: dva milijona ogledov promocijskih posnetkov, največji
slovenski turistični TikTok profil s
skoraj 4000 sledilci in edinstveno mesto Kranjske Gore v mislih najmlajše
generacije, ki zaradi dogodka v destinaciji prepoznava njeno dodano vrednost in posledično bolj ceni njeno
ponudbo."
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Na ogled razstava Kreativni gorenjski podjetniki
V Razstavnem prostoru gorenjskega podjetništva tokrat posebno pozornost
posvečajo kreativnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti gorenjske regije.
SUZANA P. KOVAČIČ
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) je skupaj s partnerji BSC
Kranj, Razvojno agencijo SORA in Gospodarsko zbornico Slovenije – Območno enoto Kranj v sklopu projekta
SPOT pripravila razstavo Kreativni
gorenjski podjetniki. "V Razstavnem
prostoru gorenjskega podjetništva
tokrat posebno pozornost posvečamo
kreativnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti gorenjske regije. Izdelki so
rezultat novih idej in konceptov, ki
kažejo znanja in veščine naših podjetnikov, ki se soočajo s hitrim prilagajanjem na trgu in si s tem zagotavljajo
pogoj za konkurenčnost in obstoj," je
povedala Eldina Čosatović iz RAGOR-ja in poudarila: "Prav vsak izmed nas
je lahko kreativen. Znebiti se mora le
nepotrebnih predsodkov in omejitev,
ki v večini obstajajo zgolj v naših glavah. In ker gre pri kreativnosti za veščino, tudi tukaj velja pravilo, da vaja
dela mojstra. Torej … prvi korak do
dobrih podjetniških idej je, da načrtno
gradimo na svoji kreativnosti in se
iskanja podjetniških idej lotimo sistematično." Na razstavi predstavljajo

Predstavlja se šestnajst razstavljavcev,
tudi iz občine Kranjska Gora.

šestnajst kreativnih in inovativnih
podjetnikov. Odprta za ogled je v času
uradnih ur – ob ponedeljkih, torkih in
petkih od 9. do 15. ure ter ob sredah
od 9. do 17. ure na naslovu Župančičeva ulica 22, Kranj. Aktivnosti v raz-

stavnem prostoru so sofinancirane iz
projekta SPOT, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.
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Čezmejno srečanje prijateljev na Dobraču
Srečanje ohranja vezi med prijatelji iz Kanalske doline, južne Koroške
in Slovenije. Letos se jim je na pohodu na Dobrač na prvo septembrsko
soboto pridružilo nekaj koroških zgodovinarjev, dotaknili so se stote obletnice
koroškega plebiscita.
SUZANA P. KOVAČIČ
Že četrto srečanje na Dobraču je minilo v lepem vremenu in odličnem
vzdušju. Pobudo zanj je pred leti dal
koroški Slovenec Simon Trießnig iz
Kluba 99 Celovec s somišljeniki iz južne Koroške. Trießnig je pravega sogovornika za to idejo na slovenski strani
našel v Matjažu Podlipniku, predsedniku Turističnega društva (TD) Dovje - Mojstrana in koordinatorju za
turizem v Slovenskem planinskem
muzeju. Ker pa je povezanost Korošcev, Kanalčanov in Gorenjcev zgodovinska in je še vedno dokaj močna,
so k skupni organizaciji srečanj rade
volje pristopili tudi v Slovenskem kulturnem društvu Planika iz Kanalske

doline s podpredsednikom Rudijem
Bartalothom. Dobrač (Dobratsch) je
2166 metrov visoki vrh na avstrijskem
Koroškem, nad dolino Zilje, zahodno
od Beljaka. »Na slovenski strani imamo Triglav, Korošci imajo Dobrač,
za ene in druge pa sta oba v veličini
očaka. Na Dobraču sta nemška in pa
slovenska cerkev s pogledom v Ziljsko dolino, ki je bila nekoč poseljena
s pretežno slovenskim prebivalstvom.
Župnik Stanko Olip je daroval sveto
mašo dvojezično v slovenski cerkvi.
Letos, ob stoti obletnici koroškega plebiscita, se nam je na poti pridružilo
nekaj priznanih koroških zgodovinarjev, ki znajo pogledati z višine objektivno na plebiscit. Bili smo si edini, da
plebiscita ne praznujemo, pač pa se

Že četrto srečanje na Dobraču je minilo v lepem vremenu in odličnem vzdušju.

ga spominjamo,« je povzel Podlipnik,
ki pa je že lansko leto na srečanju
govoril o kulturnih povezavah med
Slovenci na Koroškem, v Kanalski in
Zgornjesavski dolini, omenil priseljevanje koroških pastirjev na Kranjsko,

Za naprej razmišljajo, da
bi bilo čezmejno srečanje
še kje drugje. »Zagotovo
bo prihodnje leto na Svetih
Višarjah, potem pa pridemo
na vrsto mi. Razmišljamo
o lokaciji v osrčju gora v
Jasenjah pri Ingotu, tam je tudi
Finžgarjeva kapela,« je omenil
Matjaž Podlipnik.
o podobnosti narečij in predvsem o
veliki (gospodarski) navezanosti na
Koroško do konca druge svetovne vojne. Izhodišče za pohod na vrh Dobrača
je parkirišče na Rožtrati (Rosstratte),
tudi Konjski planini po slovensko. »Že
takoj smo poskusili nekaj domačih
dobrot, ki smo jih prinesli s seboj. Do
vrha je sicer za dobro uro hoje, mi smo
hodili mnogo dlje, ker smo prisluhnili
predavanjem zgodovinarjev. Z nami
so bili tudi kranjskogorski podžupan
Marko Kopač, predsednica KPD Podkoren profesorica slovenščine Mateja
Cuznar Zadnik, Jaka Kern s harmoniko in člana Folklorne skupine Dovje v
narodni noši Brane in Mateja Brelih.
S čezmejnim srečanjem krepijo tudi
gospodarske, turistične stike, je pojasnil Podlipnik: »Plod srečanj je bila
lanskoletna adventna tržnica v Slovenskem planinskem muzeju, kamor
je s svojo ponudbo prišlo veliko zamejcev, tudi gospodarstvenikov, in smo
imeli lepo priložnost, da jim poleg
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Jaka Kern s harmoniko in v narodni noši Brane in Mateja Brelih

(Jof Fuart) oz. Montažu (Jôf di Montasio). Na vstopu v dolino, ki je pozimi zelo priljubljena zaradi teka na smučeh, je
veliko parkirišče, kazni za kršitelje, ki parkirajo na divje,
pa verjetno primerno visoke. Dolina je ohranjena."
Kot pa še pravi Podlipnik, je dolina Vrata v primerjavi z
omenjenimi mnogo bolj priljubljena. Tudi zaradi izhodišč
poti na Triglav in fotografiranja mogočne Triglavske stene. Čeprav ga žalosti, ker Triglav po njegovem ni več samo
simbol srčnih gornikov, ampak tudi vseh tistih, ki hodijo
gor bolj zaradi 'cirkusa'. "Če razmišljam v vlogi predsednika TD Dovje - Mojstrana in sokrajanov, se s prekomernim
prometom ustvarja izreden pritisk na naravo in se bojim,
da izgubimo tiste prave pohodnike in kolesarje, ki želijo
priti v Vrata." Opozarja pa, da se bo vzporedno z ureditvijo
prometa v Vrata delež avtomobilov preusmeril v sosednjo
dolino Radovno, ki je že sedaj priljubljena med kolesarji in
je povezava Kranjske Gore in Bleda skozi precej lepši svet,
kot bi šel po avtocesti naokrog. "Tudi v Radovni bo treba z
lastniki doseči neki dogovor na določenih točkah TNP, da
se uredijo parkirna mesta," je sklenil.

muzeja predstavimo tudi turistično destinacijo Kranjska
Gora.« Organizatorji srečanja se večkrat dobijo na neformalnih sestankih v Zmotičah (Sigmontitsch). »Pogovarjamo se še o drugih aktualnih zadevah, ki se tičejo zamejskih Slovencev.«

UREDITEV PROMETA NA ALPSKIH CESTAH IN DOLINAH

12.

VERONIKIN TEK
Nedelja, 11. oktober 2020
ob 17.00, Glavni trg v Kamniku

Osnovnošolci: sobota, 10. 10. 2020 ob 9.30
Predprijave do srede, 7. 10. 2020.
Prijave na dan tekmovanja niso možne.
Informacije: tek@visitkamnik.com ali 051 390 361

Pretecimo ga!

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, GLAVNI TRG 2, KAMNIK

Občina Kranjska Gora se zavzema za umiritev prometa v
dolino Vrata. Srečanje na Dobraču je bila priložnost, da prisluhnejo rešitvam glede ureditve prometa te alpske ceste,
ki so prijazne do narave, pohodnikov in kolesarjev. Matjaž
Podlipnik je podal svoj razmislek: "Prepričan sem, da tudi
mi zmoremo urediti problem preobremenjenosti s prometom. Za primer: cesta na Dobrač je urejena alpska cesta,
dolga dobrih 16 kilometrov. Zelo dobro so razmislili, kdaj
cesto odpreti brezplačno in kdaj zaračunavati cestnino.
Pozimi, ko ni toliko prometa, s katerim bi obremenili naravo, cestnine ni. Za poletni čas pa ocenjujejo, da je ekosistem lahko ogrožen, zato promet omejijo tudi s cestninami.
Cestnina za avto znaša 18,50 evra na dan, za avtobus 3,30
evra za odraslega potnika in 1,60 evra za otroka, za motor pa 12 evrov na dan. Občasno nudijo organizirane javne
prevoze, seveda pa je uporaba te ceste za pohodnike in kolesarje brezplačna."
Podlipnik je navedel še dva primera dobre prakse. "Gorska cesta Nockalm vodi preko gorovja Nockberge. Cesta je
odprta od maja do oktobra, na obeh straneh je mitnica,
imajo organiziran tudi javni prevoz. Ob cesti so urejena
parkirišča, v ceno je vključen ogled muzejskih zbirk po
tamkajšnjih planinskih kočah, odlično promovirajo domače produkte, ki jih lokalni ponudniki lahko prodajajo
ob cesti. Vse znajo lepo vplesti v zgodbo, ki jo sicer plačaš, a
na prvo mesto postavljajo varstvo narave. Dolina Zajezera
(Saisera) pa leži na poti iz Ovčje vasi (Valbruna) proti Višu
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Ljubezenske pesmi na Večeru v Borovški vesi
KARMEN SLUGA
Člani in članice Mešanega pevskega
zbora Kranjska Gora pod dirigentskim
vodstvom Petra Novaka so tudi letos
kljub negotovim razmeram zaradi širjenja novega koronavirusa pripravili
priljubljeno, že tradicionalno prireditev Večer v Borovški vesi. V Ljudskem
domu v Kranjski Gori so se razveselili
občinstva, ki je že dodobra pogrešalo
domače zborovsko petje. Kot je povedala predsednica zbora Nevenka Grozina,
so se na večeru predstavili s pesmimi,
ki so jih peli naši predniki: babice, prababice, dedki in pradedki. To so ljubezenske pesmi, ki so jih fantje peli, ko
so šli vasovat. Za spremno besedo in
verze sta poskrbela Polona Bačnar in
zborovodja Peter Novak. Poudarila sta
verze o ljubezni in dogovarjanja med
fantom in dekletom. Med njimi pa
tudi pesmi, ki opisujejo narodne običaje, kot so Pepelnica in druge.
Mešani pevski zbor Kranjska Gora se
sicer nemoteno pripravlja na nastope
in pevci ter pevke upajo, da bodo novembra lahko organizirali 16. Škerlove

Člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora so se v Ljudskem domu v
Kranjski Gori razveselili občinstva, ki je že dodobra pogrešalo domače zborovsko petje.
dneve in decembra z zborovsko pesmijo razveselili domačine in turiste,
ki so radi prišli na njihove božične
koncerte v cerkvah v Kranjski Gori,

Podkorenu in Ratečah. Prav tako si
želijo, da bi ob decembrskih praznikih
lahko kakšen dan z obiskom polepšali
stanovalcem Doma Viharnik.

Abonma 2020/2021 v Ljudskem domu
V letošnjem abonmaju za odrasle, ki pod okriljem Kulturno-prosvetnega
društva Josip Lavtižar Kranjska Gora poteka v Ljudskem domu v Kranjski Gori,
bo na ogled pet predstav.
KARMEN SLUGA
Dne 14. novembra v goste prihaja Kulturno društvo Janez Jalen Notranje
Gorice s kriminalno komedijo Pokovka, 19. decembra pa gledališka skupina
KUD Rače s situacijsko komedijo Dan
norosti. Dne 16. januarja bo predstavo Dušan na kranjskogorskih odrskih
deskah odigral Dramšpil Ribnica, 13.
februarja pa dramo Piknik člani Kulturnega društva Bohinjska Bela. Gledališko društvo Radeče bo občinstvo

zabavalo 6. marca s komedijo Micka se
moži. Vpis v abonma bo potekal v času
Lavtižarjevih dnevov od 23. do 25. oktobra od 17. do 19. ure v Ljudskem domu.
Cena abonmaja je trideset evrov, cena
posamezne vstopnice bo osem evrov.
Člani Društva invalidov občine Kranjska Gora imajo pri nakupu abonmaja
popust v višini deset evrov.
Otroškega abonmaja letos ne bodo
razpisali, bodo pa na isti dan kot predstave za odrasle na ogled tudi otroške
predstave, vstopnice po pet evrov se

bodo kupovale sproti. Novembra bo
tako na ogled lutkovna predstava Nagajivi Kljukec v izvedbi KUD Valentin
Kokalj Visoko, decembra predstava
Spim lahko tudi jutri (Gledališko društvo Radeče), januarja predstava Ledenka (AG Vrba Vrbje), februarja Trije
prašički (GTČ Jesenice) in marca predstava presenečenja (KUD France Kotar
Trzin).
Zaradi nepredvidljivih razmer si organizatorji pridržujejo pravico do spremembe programa.
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Konec oktobra
Lavtižarjevi dnevi
Kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora bo tudi letos, in sicer
v začetku jesenskih počitnic, organiziralo Lavtižarjeve dneve. Potekali bodo
od petka, 23. oktobra, do nedelje, 25.
oktobra. V petek ob 19.30 pripravljajo
predavanje zakoncev Štremfelj ob izidu
nove knjige. V soboto bo ob 16. uri na
ogled otroška predstava Boš lešnik? v
izvedbi otroške skupine pri KPD Josip
Lavtižar Kranjska Gora, ob 19.30 pa
bo sledil koncert Aleksandra Mežka. V
nedeljo ob 16. uri bo na sporedu mladinska predstava Skrivnost koče pod
mrzlim zidom v izvedbi gledališke šole
pri KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora,
ob 19.30 pa bo na ogled še komedija
Fetiš na puter v izvedbi Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Prireditve bodo v
Ljudskem domu v Kranjski Gori. Zaradi
negotovih epidemioloških razmer si organizatorji pridržujejo pravico do spremembe programa. K. S.

Pravljični šepet gora
Slovenski planinski muzej v Mojstrani
vsak zadnji petek v mesecu vabi na pravljično-umetniški potep s slovenskimi
gorskimi pravljicami, namenjen otrokom
od četrtega do osmega leta starosti.
Pravljice pripoveduje kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Da bodo glavni
junaki zaživeli v slikah in oblikah, poskrbi akademska slikarka Špela Oblak. Prvi
jesenski pravljični šepet gora je bil 25.
septembra ob pravljici Gorski škrat. S. K.

Delavnica iz gline
V prostorih Knjižnice Kranjska Gora bo v
torek, 20. oktobra, ob 17. uri ustvarjalna
delavnica iz gline, ki jo bo vodil domačin Matic Benet. Število mest je omejeno, prijave zbirajo na telefonski številki 04 5834 215. Od oktobra do maja
v knjižnici potekajo tudi dejavnosti za
otroke, kot so Ura pravljic, Lepo je biti
bralec, ustvarjalne delavnice ... S. K.

Muzejski večer
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so 18. septembra pripravili muzejski
večer: Kdo vihti kladivo na legendarni fotografiji? Predaval je Jure K. Čokl, novinar, radijski voditelj, kulturolog in doktorski študent zgodovine, gostje so bili Janče Gartner,
France Malešič, Peter Mikša in Zala Žagar. Člana Turistovskega kluba Skala Viktor Žagar in njegov soplezalec Janez Gartner sta leta 1939 v Hornovi smeri v Jalovcu posnela
fotografijo, ki so jo zaradi spleta okoliščin pripisali Stanku Tominšku, legendarnemu
slovenskemu alpinistu in gorskemu fotografu. V okviru muzejskega večera so predstavili raziskavo, ki jo je sprožila Zala Žagar, vnukinja Viktorja Žagarja, in je svoj zaključek
dobila prav tam, kjer je fotografija nastala – v steni Jalovca. Bilo je 65 obiskovalcev,
skladno z navodili NIJZ so zato izvedli dve predavanji. S. K. / Foto: Matjaž Podlipnik

Na Dovjem gledališka šola za mlade
Kulturno umetniško društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti v letošnjem šolskem letu organizira gledališko šolo za
mlade igralce, ki bo potekala vsak četrtek od 17. ure do 18.30, vodila pa jo bo mentorica Leona Gomboc. Prvo srečanje bo v četrtek, 8. oktobra, ob 17. uri v Aljaževem
prosvetnem domu na Dovjem. Prispevek ob vpisu znaša 30 evrov. Vabijo vse zainteresirane učence od 5. do 9. razreda. S. K.
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Naj planinska koča 2020 je Mihov dom
Obiskovalci gora so v poletnem izboru Planinske zveze Slovenije in Siol.net za naj
planinsko kočo 2020 izbrali Mihov dom na Vršiču (PD Kranjska Gora).
SUZANA P. KOVAČIČ
»Vesel sem, da je nagrada v naših rokah. Mislim, da je pretehtalo to, da so ljudje opazili spremembe v okolici doma
in kulinariki, četudi sva s partnerico Petro tukaj šele od oktobra. Opažava, da se ljudje vračajo k nama. Cenijo najino
delo, trud in ustrežljivost," je povedal oskrbnik Aleš Štefe.
Več pa v pogovoru z njim.
• Kaj menite, da je v tako kratkem času (vmes je bila še
epidemija, ko je bilo vse zaprto) navdušilo obiskovalce,
da ste pridobili ta naziv?
Za naju s Petro je to četrto priznanje naj planinska koča, prve
tri sva prejela še kot oskrbnika Valvasorjevega doma pod Stolom. V tem času, kar sva oskrbnika Mihovega doma, sva v sodelovanju s PD Kranjska Gora, lastnikom doma, premaknila
na bolje že veliko stvari – znotraj in zunaj doma. Predvsem
pa sva osvežila ponudbo, kar se tiče kulinarike. Vztrajava pri
tem, da ponudiva samo planinske jedi in da nama surovine
zanje dostavijo lokalni dobavitelji. Samo če imaš dobre surovine, lahko ponudiš dober izdelek. Vse pripravljava sama
v kuhinji doma, od testa do kruha. V večjem delu sva sama,
med glavno poletno sezono sta občasno pomagali študentki,
sicer pa nama pri delu občasno pomaga še en par.

Aleš Štefe in Petra Bratuša pravita, da moraš
delo v planinskem domu začutiti: »To ni
samo delo, to je način življenja. Ob tem
moraš biti ljubitelj hribov, gora, poznati
moraš gorniška pravila. Ljudje od oskrbnika
pričakujejo tudi kvalitetne in realne napotke
za planirano turo.«

Oskrbnika Aleš Štefe in Petra Bratuša

Mihov dom je v lasti Planinskega društva (PD) Kranjska Gora.
"Veseli smo nagrade, ker vidimo, da Aleš in Petra res dobro
delata. Znata poskrbeti za dobro kulinariko, kot tudi za okolico
doma. Gost mora v domu začutiti toplino in prijaznost. V društvu
z njima dobro sodelujemo," je povedal predsednik PD Kranjska
Gora Marko Kopač.
Drži pa, da se koč med seboj ne da primerjati, vsaka ima
svojo specifiko, svoje obiskovalce, goste s svojimi zahtevami. Za prvo sezono lahko rečeva, da sva dala od sebe največ, kar sva le lahko.
• Kdo so pretežno letošnji gostje?
Poleti je bilo zaradi koronarazmer manj tujcev, čeprav je
bilo kljub temu kar nekaj Italijanov in tudi Nemcev. Ni pa
Hrvatov. Veliko je seveda domačih gostov, ki koristijo tudi
turistične bone. V koči je na voljo 23 ležišč, čeprav ne moreva
vseh oddajati hkrati zaradi protikoronskih ukrepov. Nekateri gostje ostanejo tudi po več dni, nekateri bone koristijo
na več lokacijah in v Mihovem domu prespijo noč ali dve.
• Pomemben je tudi odnos oskrbnika do gostov. Poudarjate, da mora oskrbnik dobro poznati tudi okoliške hribe.
V času, ko smo zaradi epidemije imeli zaprto, sva s Petro vsako jutro, preden sva začela delati po koči in na vrtu, hodila po
gorskih poteh, ki jih še nisva poznala, prav iz tega razloga, da
lahko zdaj svetujeva planincem. Da nekomu, ki želi na Prisojnik, pa ni uhojen in je brez ustrezne opreme, raje predlagava
npr. Visoki Mavrinc s prav tako čudovitim razgledom.
• Kako to, da ste se pred leti odločili za to, da postanete
oskrbnik planinske koče, tedaj še Valvasorjeve pod Stolom?
Sem Križan po rodu, prej sem bil podjetnik, delal sem v
gradbeništvu. Že takrat sem "malo zares malo zahec" go-
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voril, da ko bom starejši, bom pa oskrbnik planinskega
doma. S tem sem začel pred osmimi leti, oktobra leta 2012
v Valvasorjevem domu. S Petro sva se spoznala v prvem
letu mojega vodenja Valvasorjevega doma (Petra je po poklicu ekonomistka, po rodu pa Radovljičanka, op. a.). Vsa
naslednja leta sva bila potem skupaj tam, zgodba s tem
domom pa se je lani za naju končala.
Voditi planinski dom je bila seveda povsem nova izkušnja.
Imel sem srečo, da sem imel prvo leto ob sebi ljudi, ki sem
jih lahko marsikaj vprašal, od njih marsikaj izvedel. Prvo
leto je bila v Valvasorjevem domu skupaj z mano tudi legendarna oskrbnica Tonka Zadnikar in vse je bilo malo lažje.
• Ste s Tonko še v stiku?
Seveda, in tudi z drugimi oskrbniki koč na in pod Vršičem.
• Kako je odprt Mihov dom?
Do konca septembra je bil vse dni, zdaj pa ob koncih tedna,
za skupine ob predhodnem dogovoru pa tudi med tednom.
Tudi zima je v teh koncih zanimiva za obisk.
• Kaj vse ste obnovili v tem času v Mihovem domu?
PD Kranjska Gora je že pred najinim prihodom veliko vložilo v obnovo. Dom ima novo streho, okna, kuhinjo in nova
vhodna vrata. Dobro sodelujemo. Midva sva s prihodom
opravila še vsa nujna vzdrževalna dela, na novo uredila
kopalnico in oskrbniško sobo. Postavila sva točilni pult, ki
ga prej v koči sploh ni bilo, kupila pomivalni stroj, potem
pa najela roman_oglas_176x120mm.pdf
še čistilni servis, da1 so
vse temeljito očistili. Ure8/10/2020 1:37:47 PM
dila sva okolico doma tudi z Mihovo plažo.
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Aleš in Petra postrežeta planinske jedi, ki jih sama pripravita.

• Omenili ste že ponudbo jedi. Kaj ponudite na Miho-

vem krožniku?
Mihov krožnik je sestavljen krožnik iz ajdovih krapov,
svinjske pečenke in kislega zelja. Med gosti je zelo priljubljen. Uvedla sva tudi Mihovo enolončnico, saj sva ugotovila, da najini gostje zelo radi poskusijo stvari, ki so na ime
Miha; da mora že biti nekaj okusnega, kakšna specialiteta.
Sicer pa jedilnik tudi menjava. Nekaj je pa stalnih jedi, kot
so jota, štruklji, zavitek.
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Dovški krapi na
kuharski delavnici
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
v letošnji jeseni že drugo leto organizira
sklop kuharskih delavnic Kuham
DOMAče, ki so namenjene občanom,
kuharskim navdušencem različnih
generacij. Udeležba je brezplačna,
izvedbo delavnic finančno omogoča
Občina Kranjska Gora.
SUZANA P. KOVAČIČ
Delavnice vodi Gašper Zima iz gostilne Pr' Železn'k v Mojstrani, potekajo pa na različnih lokacijah po občini. Pred
nedavnim je bila delavnica v Katri na Dovjem, zanimanje
zanjo pa veliko (žal je število udeležencev zaradi covida-19
omejeno). Gašper Zima je tokrat pokazal, kako se skuhajo Dovški krapi, kot jih pripravijo v njihovi gostilni. Ni šlo
samo za prikaz, ampak tudi za aktivno sodelovanje, ob zaključku pa seveda tudi pokušino. Dovški krapi so bili odličnega okusa! "Rad pomagam, kaj novega povem ali se še sam
česa naučim od udeležencev kuharskih delavnic. Krapi se
po krajih od Bleda do Rateč pripravljajo različno, še od hiše
do hiše jih malo drugače delajo," je povedal Gašper, ki je od
mame nasledil gostilno Pr' Železn'k v Mojstrani, že prej pa
pomagal in tudi v tujini raziskoval, kako kje in kaj kuhajo.
Že naslednja kuharska delavnica z obveznimi predhodnimi prijavami na e-naslov romana.smagin@ragor.si bo to

Gašper Zima je v Katri na Dovjem pokazal, kako se skuhajo
dovški krapi.

Krape Gašper postreže z ocvirki, drobtinami, tokrat pa s čežano.
soboto, 3. oktobra, ob 16. uri. Z Gašperjem boste v Liznjekovi
domačiji v Kranjski Gori v krušni peči spekli kruhovo pletenko. Kot je povedala Romana Smagin iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, dogodek sovpada z Alpskim dnevom
črnega kruha, iniciativo mednarodnega projekta AlpFoodway, ki se ji letos pridružujejo že tretjič.
Na preteklih delavnicah so že pripravili čebulno bržolo z
ocvrto polento, Špikovo grmado presenečenja in pa sirove
štruklje z ocvirki, kakšna tudi še bo (o datumih Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske sproti obvešča preko Facebook
profila, na e-naslove zainteresiranih ter v drugih medijih),
ob zaključku pa bodo pripravili e-knjižico receptov iz letošnjih kuharskih delavnic.

DOVŠKI KRAPI, KOT JIH PRIPRAVIJO V GOSTILNI PR'
ŽELEZN'K
Sestavine: 1,5 kg bele pšenične moke (tip 500), sol, 1 kocka
kvasa, žlička sladkorja, 0,15 l mleka, 0,5 l vode, 2 jajci
Nadev: 3 čebule, malo olja, 2 kg skute, 250–300 dag kuhane
prosene kaše (dobro odcejene), drobnjak, poper, sol cimet
Testo: Kvas raztopimo v nekaj mlačnega mleka, dodamo
žličko sladkorja in pustimo, da nabrekne. Zamesimo testo
iz moke, vode, jajc in kvasa. Testo mora biti bolj trdo kot
mehko. Pustimo, da vzhaja (vmes ga ne gnetemo), vzhaja
naj samo enkrat. Če testo ostane, ga lahko zamrznemo ali
pa spečemo pico.
Nadev: Čebulo nasekljamo in prepražimo na olju samo
toliko, da postekleni. Zmešamo s skuto, kuhano proseno
kašo, dodamo drobno nasekljan drobnjak, poper, za noževo konico cimeta ter sol po potrebi.
Priprava: Vzhajano testo dobro pomokamo, prav tako leseno podlago, na kateri ga bomo razvaljali na od 0,3 do 0,5
cm debeline. Vzamemo nož (ali kolešček) in testo razrežemo na velikost približno 10 krat 10 centimetrov. Z žlico
za sladoled (lahko tudi navadno žlico) na sredino vsakega
kvadrata testa naložimo nadev (za približno eno sladoledno kepico na vsakega). Vsak nadevani del prepognemo
in na zgornjem delu testo stisnemo s prsti. Stisnemo še
del ob strani, kot bi zvili ovoj bombončka. Krape skuhamo
v soljeni vreli vodi, rahlo jih pomešamo, da se ne primejo
dna. Počasi naj vrejo približno 10 minut; če kuhamo zmrznjene, pa nekaj minut več. Če krapov ne postrežemo takoj, jih nekaj časa do serviranja pustimo v vodi.
Če krape (nekuhane) zamrznemo, jih prej dobro pomokamo.
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Tamar »osvojili« gibalno ovirani
Skupina gibalno oviranih s spremljevalci se je na začetku septembra prvič v
okviru akcije Gibalno ovirani gore osvajajo odpravila proti Planinskemu domu
Tamar, kjer je že tretje leto potekala akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Namen akcije Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGI) je krepitev aktivne vloge invalidov in oseb s posebnimi potrebami za preprečevanje osamljenosti, izključenosti, apatičnosti in telesne nedejavnosti. Na Gorenjskem je akcija
potekala v dolini Tamar, kjer se je s parkirišča v Planici
proti planinskemu domu odpravilo več kot osemdeset
gibalno oviranih oseb s spremljevalci vred, med njimi
tudi šestnajst oseb na invalidskih vozičkih. »S pomočjo
Občine Kranjska Gora in Komunale Kranjska Gora nam
je uspelo urediti pot do doma, ki jo je nedavno uničilo
neurje, in tako smo poskrbeli, da so nas tokrat prvič lahko obiskale gibalno ovirane osebe,« je pojasnil oskrbnik
planinskega doma Tamar Marko Bernik. Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven. »Veseli so, da so lahko začutili
neokrnjeno naravo, svobodo in usvojili za marsikoga do

V okviru akcije Gibalno ovirani gore osvajajo se je v soboto,
5. septembra, iz Planice v Tamar podalo več kot osemdeset
gibalno oviranih oseb s spremljevalci.
njem z ustnic, zgovorna je tudi njihova mimika obraza.
Za lažje naročanje na mizo prinesemo komunikacijski
valček. Akcija je priložnost, da pokažemo, da smo enako delovno opravilni kot osebe, ki slišijo.« Marko Bernik
je pohvalil njihovo delo. »Gluhi in naglušni se resnično vživijo v delo natakarjev. Opažam, da nimajo težav s
sporazumevanjem in tudi obiskovalci se nanje prijazno
odzovejo ter podpirajo njihovo družbeno vključevanje,«
je povedal Bernik in še dodal, da je obisk doma letos
kljub koronavirusu zadovoljiv, zabeležili so sicer manj
nočitev, na drugi strani pa več slovenskih obiskovalcev
kot pretekla leta.

Oskrbnik Planinskega doma Tamar Marko Bernik (drugi z leve) je
že tretjo leto sprejel gluhe osebe in jim predstavil delo v strežbi.
sedaj nepredstavljive izzive,« je dejal Jurček Novak, vodja
odbora Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami v okviru Planinske zveze Slovenije in pobudnik
akcije GOGI.
V Tamarju so jih postregli štirje prostovoljci akcije Gluhi
strežejo v planinskih kočah: Olga Ahačič, Diana Tomić,
Brane Kulovic in Blaž Urh kot vodja ekipe. Tolmačka
znakovnega jezika Marjeta Bizant je v njihovem imenu
pojasnila: »Gluhi natakarji obiskovalcem pokažemo jedilni list, kjer so prikazane kretnje. Obiskovalce najbolj
zanima, kako se pokaže pivo. Mi jih razumemo z bra-

Termalna oaza za
popoln jesenski oddih

Okrepitev pred zimo v Zdravilišču Radenci
Skoraj stoletje in pol zdraviliške tradicije in izkušenj na področju zdravljenja srčnih obolenj, termalna oaza, 250 sončnih dni v letu in legendarna mineralna voda, ki si jo natočite neposredno ob
izviru ali v njenih mehurčkih uživate v kopelih – vse to vas čaka na oddihu v Zdravilišču Radenci,
kjer se lahko okrepite pred hladnejšimi dnevi!
Če imajo v Franciji Thermal Spa Evian,
v Španiji pa Balneario de Lanjaron,
imamo v Sloveniji Radence! Vsem trem
je namreč skupno to, da se lahko pohvalijo z izvirom edinstvene mineralne vode in pestrim izborom bazenov
z blagodejno termalno vodo. Termalna
oaza v Zdravilišču Radenci je idealno
pribežališče, ko si v hladnih dneh zaželite oddiha na toplem. Poleg dejstva,
da v Radencih sonce sveti kar 250 dni
letno, vas v zdravilišču v hladnejših
dneh čaka kar 8 termalnih bazenov v
katerih se lahko pogrejete. V notranjem
delu kopališča zagrete plavalce prijetno preseneti 25-metrski plavalni bazen
z navadno vodo, ki je kot nalašč za na-

Prepustite se blagodejnim
učinkom termalne vode.

biranje plavalnih kilometrov. Ostali bazeni so polnjeni z blagodejno termalno
vodo, ki na splošno izboljša cirkulacijo
v visceralnih organih in venah, deroča
reka, podvodne in nadvodne masaže in vrelci ter vodni slapovi v njih pa
poskrbijo, da na kopališču v Radencih
nikoli ni dolgčas. Čaka vas tudi bazen
za knajpanje, kjer boste spoznali, kako
dobro dene izmenično kopanje v topli
in hladni vodi, in savne, v katerih se
lahko pogrejete. Pred vstopom v savno
se lahko ohladite tudi z ledom iz naravne mineralne vode iz Radencev, ki jo
pri nas točimo neposredno iz izvira, kar
odpira pore in kožo poživi.

Edini mineralni wellness v
Sloveniji

V Zdravilišču Radenci pa se ne boste
le pogreli in sprostili, ampak lahko
naredite nekaj tudi za svoje zdravje.
Ni skrivnost, da se mineralna voda
iz Radencev kosa z najodličnejšimi
evropskimi mineralnimi vodami, pri
uporabi v kopelih pa je ena izmed najboljših. Kopanje v naravni mineralni
vodi bogati s CO2 s temperaturo od 30
do 33 °C človeka okrepi, organizem se
učinkovito osvobodi »odpadnih« snovi, telo se hitreje obnavlja, poveča pa
se tudi njegova odpornost. Mineralno
vodo iz Radencev pa lahko tudi pijete in to naravnost iz vrelca v prenovljenem Salonu zdravja. T. i. Hennovo

Zdrava kulinarika in jedi z
mineralno vodo

Skrb za zdravje pa se ne konča s
kopelmi in pitno kuro. V Zdravilišču
Radenci se zavedajo tudi pomena
zdrave prehrane, zato so v sodelovanju z nutricionistko pripravili
program Izberimo zdravo z nasveti

Hennova pitna kura, ki jo lahko preizkusite v Salonu zdravja, je izjemno
učinkovita pri nizkem krvnem tlaku.
pitno kuro priporočamo pri nizkem
krvnem tlaku, zaprtju, za preprečevanje sečnih kamnov in osteoporoze.
Vse storitve na osnovi mineralne vode

bogate s Co2 iz Radencev so osnova
mineralnemu wellnessu – vašemu
vrelcu mladosti, ki ga v Sloveniji lahko
najdete le v Zdravilišču Radenci.

in predlogi, ki vam bodo pomagali pri
sestavi obrokov za zdravje in vitalnost.
Za piko na i lahko pri njih poskusite
tudi številne jedi, ki jih njihovi chefi
pripravljajo z mineralno vodo. Poleg
izjemno rahlega jabolčnega zavitka, je
mineralna voda za izboljšanje okusa
dodana tudi številnim drugim sladicam, juham in celo mesu.

Poskusite številne jedi, ki jih kuharski
mojstri pripravljajo z mineralno vodo.

Izgubite se med odkrivanjem znamenitosti v okolici
in doživite Radence peš ali s kolesa!

Na pohodu ali kolesarjenju po vinski
cesti Jeruzalem si lahko ogledate turistične kmetije in vinograde s pristnimi
kulinaričnimi dobrotami in pestro izbiro belih vin najvišje kakovosti. S tem
pa se izkušnja za vse ljubitelje žlahtne
kapljice še ne konča! Oglejte si še tri
kleti Radgonskih goric in okusite izbrane penine v degustacijski dvorani
Radgonske kleti. Najstarejši in največji
proizvajalec penin v Sloveniji v svojih
edinstvenih kleteh proizvaja in hrani
penine že od leta 1852!

OGLASNO SPOROČILO

Odkrijte vinorodno okolico

UNOVČITE T URIS TIČNI BON

Zdravilišče Radenci
Hotel Radin****
Economy soba

od 39,20 €

na osebo za
nočitev z zajtrkom

Storitve, vključene v ceno:
Í nastanitev v sobi z ožjim ležiščem (140-160 cm),
Í bogat zajtrk v hotelski restavraciji,
Í neomejeno kopanje v termalni oazi.
Min. bivanje je 2 noči. Cena velja ob bivanju 2 osebi v sobi. Doplačilo za večerjo ali kosilo je 10 € na
osebo na dan. Doplačilo za vikend, enoposteljno sobo in sobe višje kategorije so po veljavnem ceniku.

02 512 53 00 | rezervacije@shr.si | www.sava-hotels-resorts.com
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Za tenis navduševati otroke, to je primarni cilj
Teniški klub Top Ten Mojstrana letos praznuje petindvajsetletnico. O prehojeni
poti, pogojih dela, igralcih in načrtih smo se pogovarjali z Bogdanom Janšo,
pobudnikom ustanovite kluba in aktualnim predsednikom.
SUZANA P. KOVAČIČ

• Kako ste začeli pred 25 leti?
Do takrat smo trenirali v Mlačci še kot Teniški klub Mojstrana. Zanimanje za tenis se je s popularizacijo tega športa in
njegovo večjo dostopnostjo (tenis ni bil več samo beli šport,
dostopen elitam) začelo povečevati. Igrišča v Mlačci so bila
primarno namenjena rekreativnim igralcem in enostavno
nismo imeli več toliko terminov na voljo, kot bi jih želeli.
Zato smo stopili do družine Voga na Dovjem, v kamp Kamne, in jih vprašali, ali dejavnost lahko preselimo k njim.
Rade volje so teniški igrišči odstopili v ta namen. Do danes
smo ostali tam, družini Voga smo zelo hvaležni.
Nov klub smo leta 1995 ustanovili kot Teniški klub Top Ten
Mojstrana, si izbrali značilno modro-belo kombinacijo, v
logotipu sta teniška loparja in žogica. Zakaj takšno ime? V
tenisu zelo veliko pomeni prva deseterica na svetu, mi pa
smo bili mlada nadobudna ekipa in smo si zastavili cilj, da
bomo imeli čim več igralcev "top ten", torej v prvi deseterici
na Gorenjskem, v Sloveniji, v mednarodnem merilu …
• Uspelo vam je navdušiti veliko otrok, iz kluba so izšli
tudi rezultatsko uspešni mladi igralci ...
V šolo tenisa smo najprej povabili učence obeh šol v občini,
potem se je to razvedelo in imeli smo velik "bazen" otrok. Sam

Bogdan Janša je tudi teniški trener, bil je tudi trener leta 2005 po
izboru trenerjev Teniške zveze Slovenije.

sem na začetku devetdesetih let že opravil prvo izobraževanje
za trenerja. Pri otrocih začetnikih je poudarek na sodelovanju
v skupini, kar je pomembno ne glede na to, da je tenis individualen šport. Poudarek je na učenju tehnike, koordinacije
in motorike, kar današnjim otrokom v splošnem manjka.
Razvoj tenisa je šel v smer, da smo najmlajšim tečajnikom
začeli prilagajati višino mreže, trdoto teniške žogice, loparje,
velikost igrišča (za mini tenis smo veliko igrišče razdelili na
štiri mala, za midi tenis smo ga razdelili na pol). Tako lahko že šestletnik igra lep tenis, ampak ne na velikem igrišču.
Otroci zelo hitro napredujejo in sčasoma potrebujejo vse več
vadbe in nekateri želijo tekmovati. Neverjetno hitro so naši
mladi nadarjeni igralci dosegali dobre rezultate. Igralci kluba
so npr. od leta 1999 do 2008 osvojili več kot šestdeset naslovov
državnih prvakov v različnih starostnih kategorijah. Vedno
več pa je bilo zmag tudi na mednarodnih turnirjih. Ne bom
pozabil, ko smo bili na turnirju v teniškem mestu Maribor.
"Od kod so se pa ti vzeli?" so spraševali drugi tekmovalci. "Iz
Mojstrane so," je bil odgovor. "A zdaj so se pa še tenisa lotili v
Mojstrani? Težko nam." Ob tem so spomnili seveda tudi na
številne uspehe naših smučarjev.
• Kakšen je bil nadaljnji razvoj tistih, ki so se izkazali s
trudom in nadarjenostjo in so imeli še višje cilje?
Do 15. leta starosti je tenis predvsem zanimiv in dokaj "nezahteven", potem pa za tiste, ki se želijo resneje ukvarjati
z njim, postane zahteven zaradi količine treningov, potovanj po celem svetu, pogojev za treniranje, ogromno je nekih logističnih zadev. Rezultatsko gledano smo po letu 2000
imeli ekspanzijo naslovov državnih prvakov, zmagovalcev
turnirjev na odprtih prvenstvih, zato so bili naši najboljši
tekmovalci tudi člani reprezentančnih selekcij. Med njimi
naj posebej omenim Mašo Zec, Aljo Zec, Grega Teraža, Niko
Kozar, Luka Janšo, Urbana Janšo ... Osvojili so vse največje
turnirje v mladinskih kategorijah. Maša Zec je bila denimo
tudi na širšem seznamu kandidatov za poletne olimpijske
igre v Sydneyju, igrala je na štirih največjih teniških turnirjih na svetu: Grand slamih v Melbournu, Parizu, New Yorku
in Wimbledonu. To je generacija igralcev, rojenih v drugi
polovici osemdesetih let, iz katere izhajajo Novak Đoković,
Rafael Nadal, Maria Šarapova, Ana Ivanović, Petra Kvitova
..., ki so, nekateri pa še vedno kraljujejo v svetovnem tenisu. Alja Zec je bila finalistka svetovnega prvenstva do 12 let
na Bahamih, Luka Janša se je v kategoriji do 14 let pomeril z Dominicom Thiemom, Maša Zec je v finalu turnirja v
Luksemburgu s 6 : 0 in 6 : 1 premagala kasnejšo številko
ena svetovnega ženskega tenisa Angelique Kerber. Veliko
tekmovalnih izkušenj so imeli naši tekmovalci s temi, ki
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so danes v svetovnem vrhu. Tudi to je dodana vrednost, na
kar smo izjemno ponosni, še zlasti na to, da smo jih v tako
majhnem kraju podpirali, dokler smo le zmogli. Veseli
smo za vse tiste, ki so potrebovali za svoj teniški napredek
še boljše pogoje in so šli v svet. Nekateri so na podlagi rezultatov pridobili štipendijo ameriških univerz, tekmovali
za univerzo in doštudirali v Ameriki.
Zanimivo je spremljati, kako imajo nekateri zdaj že svoje
otroke v naši teniški šoli.
• Kako ste uredili pogoje, da lahko trenirate tudi pozimi?
Velik problem smo imeli do leta 2000, ko smo čez zimo trenirali v telovadnicah. Nekaj časa smo se vozili v Podbrezje,
Kranj in Žirovnico, a vedeli smo, da dolgo tako ne bo šlo.
Leta 2000 smo kupili teniški balon in pokrili teniški igrišči
pri hotelu Kompas v Kranjski Gori. Zgodil se je preporod,
saj smo lahko nemoteno trenirali. Potem je to čez nekaj let
v Kranjski Gori odpadlo, zdaj so tam parkirišča. V kampu
Kamne na Dovjem smo leta 2009 na novo preuredili dve
igrišči, eno s podlago peska in pa drugo s trdo podlago (US
Open), ki ga pozimi nadkrijemo. Kljub majhnosti so pogoji
pri nas primerljivi s tistimi v večjih klubih, za kar pa je bilo
treba zagotoviti sredstva, kar je bil najtežji del. Približno
25 odstotkov denarja smo pri zadnji investiciji pridobili s
kandidaturo na občinskih razpisih, preostalo pa smo zbrali z donacijami in krediti, za katere smo garancijo dali tudi
klubski teniški zanesenjaki. Investicija na Dovjem je bila
vredna blizu dvesto tisoč evrov. Na začetku smo z odproda-

Za igranje tenisa je potrebna izjemna
koncentracija, ker je ves čas treba spremljati
žogico, vso tehniko prilagoditi žogici in biti
sposoben, da jo vrneš tako, da ima nasprotnik
čim več težav. Če imaš druge stvari v glavi,
žogice enostavno ne vidiš. Poleg koncentracije
so pomembni še koordinacija, hitrost,
eksplozivnost. Razliko med najboljšimi odloči
psihološka moč in fizična pripravljenost
vrhunskega igralca.
jo balona na računu imeli šestdeset tisoč evrov, preostalo
pa je bilo treba zagotoviti iz drugih virov, opravljenih je bilo
več kot petsto solidarnostnih ur dela.
Tudi sicer je stroškovno kar zalogaj, da sta obe igrišči ves
čas urejeni, da je čez zimo pokrito igrišče ogrevano. Samo
za osnovno vzdrževanje moramo zagotoviti deset tisoč
evrov na leto.
• Koliko vas je trenerjev, s kakšnimi licencami?
Trenutno smo štirje trenerji, vsi imamo licence (od najnižje do najvišje), ki jih je treba letno potrjevati. Sam imam
tako mednarodno kot tudi slovensko licenco. Trenerji so
še Lara Glavič, naša nekdanja tekmovalka in zdaj mlada
mamica, Matej Šmid, Urban Janša in Luka Janša. Vsi dosedanji trenerji so bili v našem klubu včasih tudi naši igralci.
Lotili smo se tudi organizacij turnirjev na različnih nivojih

Kljub majhnosti kluba so pogoji primerljivi s tistimi v večjih klubih.
tako v Kranjski Gori kot Mojstrani, vse od državnih prvenstev
do mednarodnih turnirjev. Včasih je bilo to lažje, ker si na razpisih lahko kandidiral samo za organizacijo enega turnirja,
zdaj Teniška zveza Slovenije pogojuje kandidaturo več turnirjev na leto, kar je za naš manjši klub prevelik zalogaj.
• Kako uspešni so vaši tekmovalci v zadnjem obdobju?
Pri fantih imamo najviše uvrščenega Lasseja Zajca Gajška,
tudi že na seznamu državne reprezentance, in pri dekletih
Leno Bratič – oba v kategorijah do 12 in 14 let. Milica Bratič
uspešno nastopa v kategoriji do 16 in 18 let, tekmuje pa že
na turnirjih za mladinske svetovne jakostne lestvice, letos
pa bo odigrala že prve članske profesionalne turnirje. Nina
Mašovič, ki tekmuje v kategoriji do 16 in 18 let, ima trenutno
težave s poškodbo, se počasi vrača v trenažni proces, je pa že
bila uvrščena v zgornjo četrtino slovenskih jakostnih lestvic.
Včasih smo imeli od šestdeset do sedemdeset otrok v šoli
tenisa, zdaj jih imamo okoli trideset, kar je v teh časih
normalno ob številnih obveznostih, ki jih imajo otroci, ter
konkurenci drugih športov. Na Jesenicah se igra hokej, v
Kranjski Gori prevladuje smučanje, mi pa smo nekje "na
sredini". Vedno smo imeli večjo bazo deklet.
Naša glavna usmeritev ni več striktno tekmovalni tenis,
ampak da v mini in midi šoli tenisa otrokom ponudimo
čim raznovrstnejši program.
• Kakšna pa je vizija kluba?
S pogoji dela smo zadovoljni. Gledano širše, pa občina potrebuje manjši teniški kompleks s pokrito dvorano z dvema
teniškima igriščema, pri čemer smo s svojimi izkušnjami v
klubu pripravljeni tudi pomagati. Zelo smo ponosni na otroke in tekmovalce v klubu, ki so zelo pridni tudi v šoli. Kar se
pa tenisa tiče, bomo v klubu peljali zadeve naprej v okvirih,
kot smo jih zastavili. Organiziramo sicer tudi tečaje za odrasle, starše tečajnikov, vendar naša primarna dejavnost ostaja delo z otroki. Vpisujemo jih v tri kvartale, zimski kvartal
se odpre novembra. V letu 2021 bi radi zamenjali staro energetsko potratno razsvetljavo z novo, varčno, v letu 2022 pa
bo treba na igrišču s trdo podlago prebarvati vrhnjo glazuro.
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Korak naprej z vadbo 1000 gibov
Vsako jutro ob 7.30 vadijo na prostem na Trgu olimpijcev v Mojstrani. Ne glede
na vreme. Vsakič trideset minut.
SUZANA P. KOVAČIČ
Dne 23. oktobra bo tri leta, kar se je v Mojstrani zbrala skupina in začela vadbo 1000 gibov po metodi Nikolaya Grishina,
dr. med. Skupina deluje pod okriljem Društva Šola zdravje; po
različnih krajih Slovenije se hkrati razgibava 4842 oseb v 81
občinah in v 220 skupinah. Njihov prepoznavni znak je oranžna barva in razgibavanje vsako jutro ob 7.30 na prostem, naj
bo petek ali svetek; kot pravi skupina v Mojstrani, so izjeme
le večji prazniki, ko se sproti pomenijo. Razgibavajo jih usposobljeni prostovoljci, v Mojstrani so to Zdenka Taler, Metka
Kern Trček in Miro Ražman.
Jutranje razgibavanje izboljšuje fizično in psihično stanje
posameznika. Ne pravijo zaman, da se po jutru dan pozna.
Vaje niso zahtevne in ni potrebna predhodna kondicijska pripravljenost. Gre za sklepne vaje 1000 gibov, ki jih je sestavil
Nikolay Grishin. Vse se izvajajo stoje. V tridesetih minutah
se razgibajo vsi sklepi telesa in vse mišične skupine. S tem se
doseže maksimalna gibljivost telesa, zmanjšajo se bolečine.

Fotografija je nastala konec avgusta. Rekreacija, zdravje in
druženje – in tudi smeh je pol zdravja ...
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PROGRAMI: MINI SONČEK (5.–7. leta starosti)
MIDI SONČEK (8.–10. leta starosti)

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

DRUŽABNOST, PESTRA VADBA, STROKOVNOST
so rdeča nit teniške šole, ki jo vodijo trenerji TK Top-Ten
na zunanjih in pokritem igrišču, v kampu Kamne na Dovjem.
VPIS:
jesenski:
zimski:

do 15. 9. oz. do zapolnitve mest v skupinah
do 15. 11. oz. do zapolnitve mest v skupinah

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

Vsak dela po svojih zmožnostih in svojih sposobnostih.
"Skupaj smo močnejši, podpiramo eden drugega v skupini.
Doma sami ne bi tako vestno telovadili," sta povedali Zdenka
Taler in Metka Kern Trček, pobudnici ustanovitve skupine v
Mojstrani. "Doma na ta način ne bi telovadila, tu pa razgibam celo telo," se mnenju pridružuje Milijana Đorđević, ki
živi v Srbiji, ker pa je po mamini strani Slovenka, je večkrat
tudi v Mojstrani, še posebej zdaj, ko je upokojena. Zelo rada se
pridruži jutranji vadbi.
"Športnik sem že celo svoje življenje. Bil sem tekač, maratonec. Po tem, ko so mi zamenjali kolk, sem začel z vadbo
1000 gibov, opravil tečaj za vaditelja, da vaje pravilno izvajamo, ker je to zelo pomembno," pa je poudaril Miro Ražman.
Polonca Velkavrh pride na vadbo, kadar le lahko. "Ko vaje ponavljaš zaporedoma, opaziš občutne spremembe. Ne bolijo
me več rame, celo telo je postalo bolj elastično," je povedala.
"Če bi še kje v občini želeli ustanoviti skupino, bomo rade
volje priskočili na pomoč," je povabila Metka Kern Trček.
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S ponijem rekordno hitro gonila na Vršič

Luka Kovačič (v ospredju) je postavil
nov mejnik kolesarjenja s ponijem na Vršič.
/ Foto: Samo Vidic

Omejitve v zvezi s covidom-19 so morali spoštovati tudi organizatorji dogodka Red Bull
Goni Pony, priljubljenega vzpona s poniji na Vršič. Število udeležencev so morali omejiti
na petsto, sta pa v šesti izvedbi, 5. septembra, padla rekordna časa tako v moški kot v
ženski konkurenci. Znotraj dveh ur od starta je v cilj prišlo 397 kolesarjev in 64 kolesark.
Prvi je bil na Vršiču Kranjčan Luka Kovačič, ki je od klasičnega starta "pri Leku" do cilja
potreboval le 39 minut in 39 sekund. Lanski rekord Luka Tavčarja je popravil za več kot
minuto. Slabih pet minut je za njim zaostal Srečko Brulc, še dobro minuto več pa Alexander Peter. Žensko rekordno znamko, kar svojo, je izboljšala Laura Šimenc. Nov mejnik je
45 minut in 48 sekund. Šest minut je zaostala drugouvrščena Barbara Trunkelj, tretja
je bil Tanja Rode. Red Bull Goni Pony ni le boj za najboljše čase, je predvsem zabava.
Tudi letos so podelili nekaj posebnih nagrad. Naj retro bejba je postala Tina Mezeg,
naj retro tip Jan Kozina, naj retro skupina pa par Mirjana in Stefan Svenda. M. B.

Kegljači začeli sezono
Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora,
ki že šesto leto tekmujejo v tretji slovenski ligi – zahod, so začeli tekmovanja v
sezoni 2020/2021. V prvem krogu so gostili ekipo Škofje Loke in prepričljivo zmagali z rezultatom 3297 : 3090, v setih 7 :
1. Od Kranjskogorčanov sta bila najboljša
Drago Filipaj (600 podrtih kegljev) in Drago Geršak (560). V tretjem krogu so gostili Portorož in prav tako zmagali (3237
: 3178, v setih 6 : 2). Pri Kranjskogorčanih sta se najbolje odrezala Drago Filipaj
(566 podrtih kegljev) in Milovan Radonjič (562). Ta teden bodo odigrali zaradi
koronavirusa prestavljeno tekmo z Lokomotivo iz Ljubljane, jutri, v soboto, 3. oktobra, pa bodo gostovali pri Vodnjaku iz
Novega mesta. K. S.

Butično doživetje
v objemu Julijskih Alp
Zaradi slabe vremenske napovedi je tekaško druženje Julian Alps Trail Run v Kranjski Gori s 26. septembra prestavljeno na
soboto, 17. oktobra, ko se boste lahko
udeležili izzivov v osrčju Julijskih Alp in v
sproščenem vzdušju odkrivali nove stezice. Skupaj s profesionalnimi in ljubiteljskimi tekači boste pozdravili simbolično
postavitev nove označene 15-kilometrske
tekaške proge Adidas terrex speed trail,
testirali opremo za trail tek ... Ljubiteljem
teka ponujajo tudi brezplačen preizkus
aplikacije Julian Alps Virtual Run. S. K.

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
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Izjemna poročna kulisa
Na septembrsko sobotno dopoldne je
bilo ob jezeru Jasna vzdušje živahno.
V Jasna Chalet Resortu so združili moči
z ekipo Chic Weddings in pripravili
navidezno poroko.
ALENKA BRUN
Na ta način so vsem zainteresiranim, ki načrtujejo poroko
prihodnje leto ali pa tudi kasneje v prihodnosti predstavili
okolje kot možno novo poročno lokacijo. Postregli so tudi
domači alpski zajtrk in bodoče neveste in ženine "pocrkljali" s kozarcem penine. Predstavitev je bila organizirana v
skladu s priporočili in pravili NIJZ.
"Nekaj mesecev po odprtju Jasne se je lani spomladi oglasil
ruski par, ki obožuje Slovenijo in je iskal lokacijo za poroko, ki bi bila najbolj primerna po feng šuju. Iskala sta lokacijo oziroma objekt, pred katerim so jezero in gore ter je z
zadnje strani zavarovan s hribom, glavni razgled lokacije
pa je orientiran v smeri jug–sever," razloži lastnik Jasna
Chalet Resorta Domink S. Černjak, kako so pravzaprav prišli na idejo, da bi tu prirejali poroke. Sicer so o njih kot dodatnem produktu razmišljali že prej, tako da jih je tovrstno
povpraševanje le še spodbudilo. Povezali so se z organizatorji porok in se pozanimali, kaj je pravzaprav potrebno
za tovrsten dogodek. Lani avgusta so izvedli prvo (testno)
poroko – ravno za omenjeni ruski par. Ugotovili so, da je
zadeva izvedljiva, in se odločili, da pripravijo navidezno
poroko, in sicer ravno z namenom, da lokacijo predstavijo
vsem, ki razmišljajo o poroki.

Če razmišljate o poroki prihodnje leto ali morda čez dve, tri leta
in si želite edinstvene izkušnje, sta jezero Jasna in Jasna Chalet
Resort morda pravi odgovor.

Dominik S. Černjak
Izvemo še, kako sta stavba in njena okolica, ki se ju spominjamo iz preteklosti, dobila podobo današnjega Jasna
Chalet Resorta. Černjak pripoveduje, kako so trajnostno revitalizirali obstoječi objekt, da ima – "oblečen" v slovensko ovčjo
volno in ogrevan z ledeniško vodo – čim manjši ogljični odtis.
Sodobno tehnologijo pametne hiše so združili z doživetjem v
avtentični naravi, za katere temelj je poskrbel s svojo študijo
avtohtonosti dr. Bavcon iz Botaničnega vrta v Ljubljani. Današnji Jasna Chalet Resort je več kot samo zelo udobno domovanje z namenom doživljanja prekrasne naravne kulise
Jasne in okoliških gora, poudari Černjak. "Je idealno izhodišče za začetek raziskovanja številnih gorskih poti ali pa skupnega življenja." Omogoča, da se ljudje kasneje na to mesto
vračajo s svojimi družinami in podoživijo lepe trenutke.
Nadaljuje, da v Jasna Chalet Resortu stremijo predvsem k
porokam intimnega značaja, saj je lokacija edinstvena in
omogoča poroko v vseh letnih časih. "Že samo jezero in
razgled sta izjemna kulisa," pripomni. Ni pa njihov osnovni namen, da bi par imel tu le poročni obred, temveč da
bi mladoporočencema in svatom omogočili celostno doživetje z možnostjo najema celotnega posestva za eno ali več
noči. Posestvo je namreč idealno za poroke, na katerih je do
petdeset oseb, in omogoča sproščeno vzdušje brez napornih
premikanj ter izvedbo tako obreda in večerje ob jezeru kot
večernih druženj. Glede na to, da je pa prehod obiskovalcem
Jasne omogočen tudi po zasebnem delu, priporočajo poročna doživetja izključno zunaj glavne poletne oziroma zimske
sezone. Še zlasti se veselijo drugačnih, posebnih, zimskih
porok; parov, ki želijo nepozaben, drugačen, drzen dogodek.
"Lokacija dobi še več življenjske in mladostne energije, ker
gre za posebno čustvene dogodke," meni Černjak.
Zaupa nam še, da zanimanje za lokacijo s strani bodočih ženinov in nevest že obstaja, bo pa v prihodnje to priložnost za
približno od sedem do devet parov na leto, ki bodo dejansko
dahnili usodni da ob jezeru Jasna.
Nagrajenci nagradne križanke z geslom NEŽA IN ANŽE IN NEBO,
objavljene v reviji Zgornjesav'c dne 4. 9. 2020, ki prejmejo zgoščenko Tanje Zajc Zupan in Hermine Matjašič, so: Jelka Podobnik iz Kamne Gorice, Zvonko Pezdirnik iz Mojstrane in Tatjana
Gros iz Dupelj. Nagrajencem iskreno čestitamo.
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Od nekdaj so suhe
mesnine iz celih
kosov mesa ponos
kmetij. Izvirni izdelki
iz svinjskega stegna,
slanine, vratovine ter
izdelki iz govejega,
divjačinskega mesa
in mesa drobnice
bogatijo našo
dediščino. Z novimi
znanji o sušenju
in dolgotrajnem
zorenju bodo
pršuti, šunke,
vratovine, zašinki,
slanine ... še
kakovostnejši.

168 strani, 17 x 23,5 cm, brošura
Brošuro lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

17
EUR

www.gorenjskiglas.si

Nagrade: 1. nagrada darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 28. oktobra 2020, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

JE ČAS ZA SERVIS?

Iščete kakovostne storitve za vaše vozilo?

NAROČITE

SE

080avto8te8hna8-vis2.si
info@

Na voljo smo za:
• kleparsko-ličarska popravila
• čiščenje in polnjenje klime
• premontažo in hrambo pnevmatik
• servis vozil vseh znamk (ob servisu vam BREZPLAČNO očistimo še zunanjost vozila)

SODELUJTE V NAGRADNI IGRI IN OSVOJITE ELEKTRIČNI SKIRO
Nagradna igra poteka v vseh salonih Opel Avtotehne VIS.

ZA OPEL S PRIHRANKI

Povprečna poraba goriva (kombinirano): 3,6 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 94 – 187 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0116 – 0,0518 g/km. Vrednost
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00006 – 0,00178 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,08 E11 – 4,84 E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim kon- centracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov. *Za več informacij nas obiščite, nam pišite ali nas pokličite!

*

3
7

SERVISNI PREGLEDI
LETNO JAMSTVO

PODARIMO!

PE LJUBLJANA
Celovška c. 228, Ljubljana
01 / 58 18 510
info.lj@avtotehna-vis.si

PE KRANJ
C. S. Žagarja 53a, Kranj
04 / 281 71 70
info.kr@avtotehna-vis.si

PE ŠKOFJA LOKA
Grenc 37, Škofja Loka
04 / 502 40 00
info.skl@avtotehna-vis.si

