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Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR

Publikacija 
Gorenjska ob 
tridesetletnici 
Republike 
Slovenije vsebuje 
49 člankov, ki so 
jih pisali različni 
avtorji. V člankih 
je predstavljeno 
dogajanje na 
Gorenjskem 
od slovenske 
osamosvojitve 
naprej. Knjiga 
se končuje s 
spomini na leto 
1991. Urednica 
knjige je Jelena 
Justin.

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

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12Mehka vezava, 112 strani
Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu je cena samo

EUR
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Dober hladilnik  
resnično zmore vse:  
Poleg nižje porabe energije 
in zmanjšanega hrupa mora 
ponujati kar veliko prostora za 
živila in zagotavljati rezervne 
zmogljivosti, ko te potrebujete. 
Zaradi tega pri Liebherr-ju niso 
pozorni samo na en dejavnik, 
ampak imajo pred očmi vse 
možne situacije uporabe. 
Liebherr aparati zato ponujajo 
uravnovešen, odlično usklajen 
celosten paket energijske 
učinkovitosti, prostornine, 
ravni hrupa in zmogljivosti 
hlajenja. Velika izbira in zaloga 
hladilnikov in zamrzovalnikov, 
ki so na voljo takoj.

KVALITETA V  
VSAKEM DETAJLU

NAJBOLJŠA PONUDBA LIEBHERR APARATOV NA GORENJSKEM. 
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE. PE Kranj, Ljubljanska c. 30 

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit Leasing brez potrebne  
dokumentacije.  Vse podrobne informacije in izračun za izbrani aparat so vam na voljo v vseh naših PE.

www.etis.si | 04/235 50 50

Etis_Oglas_PEKranj_LIEBHERR_HladilnikKuhinja_176x120_Kranjcanka.indd   1 26/04/2022   09:40
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4 | AKTUALNO

SUZANA P. KOVAČIČ

Novi prizidek vrtca je velika pridobitev za kraj, je na ura-
dnem odprtju poudarila ravnateljica Osnovne šole 16. de-
cembra Mojstrana Darja Pikon. "Bivali smo v majhnem 
vrtcu, ki je bil dotrajan in premajhen tudi po kvadraturi. 
Igralnice so bile velike 40 kvadratnih metrov, po novem 
normativu morajo biti vsaj 55 kvadratnih metrov – in 
naše nove igralnice so še precej večje. V novem vrtcu so 
prostori svetli, materiali naravni, prizidek je prijazen oko-
lju, narejen je v alpskem stilu in se lepo umešča v okolico. 
Na današnji dan sem zagotovo najsrečnejša ravnateljica 
v Sloveniji," je povedala Pikonova. V tem šolskem letu vr-
tec obiskujejo 103 otroci, in kot je pojasnila ravnateljica, 
vpis za naslednje šolsko leto kaže podobno število otrok. 
Rodnost v kraju je v porastu, kar je ponazorila s podatkom: 
"Leta 2012, ko sem postala ravnateljica, je bilo na šoli 112 
otrok, danes jih je 198." 
Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat je vesel, da so 
zbrali pogum za investicijo in dosanjali ta vrtec. "Takrat 
ko smo začeli investicijo, ni bilo jasno, ali bomo dobili ne-
povratna sredstva," je pojasnil. Investicija je bila v celoti 
vredna več kot 1,1 milijona evrov, od tega je država prek 
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prispevala 
nekaj čez 830 tisoč evrov, preostalo so zagotovili iz občin-
skega proračuna. Župan Hrovat se je pristojnemu ministr-
stvu zahvalil za dodeljena sredstva. 
Prizidek je dvoetažen, skupna neto površina znaša 743,05 
kvadratnega metra, v pritličju so tri igralnice s terasami, 
sanitarijami in osrednjim prostorom, v mansardi pa špor-
tna igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok, prostori 
za zaposlene, tehnični prostor ... Ogrevanje je na toplotno 
črpalko. Izvajalec del je bil Kovinar gradnje ST, projektant 

pa Jože Krivc. V nove prostore so se že preselili po veliko-
nočnih praznikih.
Župan Hrovat je povedal, da začenjajo še drugo fazo, to je ob-
novo starega dela vrtca in obnovo športnega igrišča, ki bo v 
"pravih" merah, imel bo dve atletski stezi in manjšo tribuno 
s sedišči. Investicijo bodo predvidoma zaključili do septem-
bra, s tem pa bodo, kot je poudaril župan, investicije v vrtec 
in šolo v Mojstrani zaključene. Glavnino druge faze obno-
ve, ki je po sedanjih ocenah vredna nekje med sedemsto in 
osemsto tisoč evrov, bodo financirali iz občinskega proraču-
na, nekaj nepovratnih sredstev pa se na občini nadejajo iz 
naslova energetske sanacije stavb. Po obnovi še starega dela 
vrtca bo ta skupaj z novim prizidkom imel pet igralnic in 
eno dodatno, je še pojasnila ravnateljica Pikonova. 
Glede na to, da gre za res veliko pridobitev za kraj, je bil na 
dan uradnega odprtja še dan odprtih vrat, ko so na ogled 
novih prostorov povabili krajane. Fundacija Aljažev kraj je 
vrtcu podarila nekaj več kot 2300 evrov za nakup igral.

Razveselili so se novih vrtčevskih prostorov
V Mojstrani so v petek, 15. aprila, odprli novi prizidek vrtca pri Osnovni šoli 16. 
decembra. Novi prostori so svetli, sodobni, opremljeni z naravnimi materiali. 

Župan Janez Hrovat je prerezal slavnostni trak.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Med ogledom novih prostorov / Foto: Gorazd Kavčič

Investiciji v prizidek sledi obnova starega dela vrtca.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Mesec maj velja za mesec mladosti 
in novega življenja. Tudi v naši dolini 
narava te dni dobiva drugačno podobo. 
Krajina se odeva v čudovite pisane bar-
ve, ki skupaj s še vedno v belo odetimi 
in globoko zasneženimi vrhovi gora 
ustvarjajo podobe, ki jih lahko rečemo 
podobe raja. Vendar vse lepote brez 
pridnih rok ljudi, občanov, ki skrbite 
za urejenost svojih bivališč in okolice, 
obdelujete kmetijska zemljišča in pro-
strane gozdove, ne bi bile, kar so sedaj.
Hvala tudi vsem, ki ste se odzvali na 
čistilne akcije, ki so potekale in še po-
tekajo na področju cele občine. Dru-
štva in klubi ter razne organizacije 
ob akcijah poročajo o precej manjših 
količinah kot pred leti. Tudi to kaže na 
visoko stopnjo zavesti tako pri lokal-
nem prebivalstvu kot pri obiskoval-
cih. Seveda pa so opažena še posame-
zna žarišča in divja odlagališča, ki pa 
se sproti sanirajo.
Verjetno ste opazili ekipe gradbeni-
kov, ki obnavljajo cesto skozi občino. 

Resnično moram pohvaliti infra-
strukturno ministrstvo, ki se je drža-
lo dogovora, ki smo ga dosegli lani in 
začelo celovito obnovo in preplasti-
tev vseh slabših odsekov regionalne 
ceste na relaciji Rateče–Hrušica. Naj 
samo omenim, da se že začenja tudi 
gradnja obeh še manjkajočih krožišč 
v Kranjski Gori in Podkorenu. Žal je v 
Gozdu - Martuljku prišlo do zapletov 
z lastniki zemljišč pri izgradnji ploč-
nika, tako bomo lahko izvedli v letu 
2022 skupaj z državo samo spodnji del 
od Jurča (mlekarne) do uvoza v kamp 
Špik, seveda skupaj s parkiriščem. 
Veliko premalo je prostora v uvodni-
ku, da bi vam opisal vse investicije v 
prihajajočih mesecih, boste pa o vseh, 
od Mojstrane, Radovne do Rateč, tudi 
obveščeni.
Vsekakor pa nam je vsem lahko v vese-
lje in ponos, da smo v naši občini prej-
šnji teden na parlamentarnih volitvah 
izvolili svojo  poslanko gospo Katarino 
Štravs. Upajmo, da nam bo lahko v ve-

liko pomoč pri urejanju zadev in odpi-
ranju vrat uradov in pisarn tam dol v 
beli Ljubljani. Čestitam!

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

SUZANA P. KOVAČIČ

Katarina Štravs iz Gozda - Martuljka je bila na državnozbor-
skih volitvah, ki so potekale 24. aprila, izvoljena za poslanko 
na listi Gibanje Svoboda. Konstitutivna seja bo predvidoma 
13. maja. Štravsova je sicer že drugi mandat kranjskogorska 
občinska svetnica, izvoljena na Alpski listi Janeza Hrovata. 

 Ali po izvolitvi za poslanko državnega zbora ostajate 
občinska svetnica? 
Občinska svetnica za zdaj ostajam, se bomo pa s člani Alp-
ske liste in županom pogovorili in uskladili, kako naprej, 
saj bo poslansko delo zahtevalo veliko mojega časa.

 Na katerem področju delovanja ste "močni" in boste 
lahko največ prispevali za dobro ljudi kot poslanka?
Moje področje je od nekdaj šport. Kot občinska svetnica 
delujem tudi v Odboru za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti, zato se tudi v prihodnje nagibam k 
Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Pred-
vsem pa so zame pomembne človekove pravice in enake 
možnosti, brez revščine v državi.

 Kako "glasna" bo vaša beseda v državnem zboru v prid 
razvoju Zgornje Gorenjske oziroma domače občine? 

To je težko vprašanje, najprej je treba priti v državni zbor 
in začeti delati. Sodelovala bom z župani Zgornje Gorenj-
ske in oni bodo tisti, ki bodo povedali, kaj potrebujemo, 
vsekakor pa bo moja beseda glasna predvsem za naš okraj.

Občina dobila svojo poslanko v parlamentu

Katarina Štravs / Foto: osebni arhiv
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SUZANA P. KOVAČIČ

 Če povzameva obdobje epidemije 
covida-19, kaj je bila bistvena vloga 
občinskega štaba CZ in kako ste za-
dovoljni z opravljenim delom? 
Od začetka epidemije leta 2020, ko 
smo se v štabu CZ prvič srečali s tako 
vrsto "intervencije", pa skozi vse valo-
ve ali kakorkoli so že to poimenova-
li na vladi, smo člani štaba delovali 
homogeno in za skupen cilj: ustvariti 
pogoje v občini za kolikor toliko nor-
malno življenje občanov. Če se ozrem 
nazaj in potegnem neki zaključek, 
upam, da bo to tudi dejanski zaključek 
epidemije. Vemo pa, da bo virus ostal 
med nami in se bomo morali navaditi 
na življenje z njim. Ne nazadnje smo 
skozi vse ukrepe, prepovedi, priporoči-
la to vadili skoraj polni dve leti. 
Res smo se s tako vrsto "intervencije" v 
štabu srečali prvič, in čeprav prihaja-
mo iz različnih struktur, ki delujejo v 
sistemu zaščite in reševanja, in smo se 
med posredovanji srečevali že z marsi-
čim, nam je bilo to tuje in neznano. Po 
razglasitvi epidemije smo se sestali, pri-
pravili temeljni načrt in se ga z rahlimi 
odstopanji vse do konca tudi držali. Iz-
kazalo se je, da so nam bile dosedanje 
izkušnje delovanja v sistemu zaščite in 
reševanja v veliko pomoč. Člani štaba so 
bili v veliko pomoč, saj so skrbeli za na-
bavo zaščitne opreme, kar je bila velika 
težava sploh na začetku (cene, dobava, 
certifikati ...), za razdeljevanje opreme, 
obveščanje širše javnosti, izvrševanje 
ukrepov, pomoč občanom z material-
nimi sredstvi, zdravili, prevozi ... Poleg 

članov štaba so bili v veliko pomoč tudi 
vsa gasilska društva v občini, Komuna-
la Kranjska Gora, zaposleni na občini, 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
(MIR) ter Policijska postaja Kranjska 
Gora, s katero smo bili dnevno v stiku in 
sodelovali na res visokem nivoju. Sku-
paj z županom Janezom Hrovatom sva 
dnevno spremljala problematiko in gle-
de na stanje ter porast okužb tudi v tre-
nutku odreagirala. Naj spomnim, da je 
občina na pobudo župana kupila ogro-
mno dodatne zaščitne opreme in jo tudi 
razdelila po domovih v občini ob pomo-
či prostovoljcev iz prav vseh krajevnih 
skupnosti, vsaj za tisto prvo zaščito, ko 
nam je bila ta bolezen še popolna ne-
znanka. Naj na tem mestu zaključim 
in se zahvalim prav vsem in vsakemu 
posebej, ki je na kakršenkoli način pri-
pomogel k stanju, kakršnega poznamo 
danes. Res se vam iz srca zahvaljujem 
za opravljeno prenekatero uro in deja-
nje v dobro vseh občanov.

 Ali je občinski štab CZ vključen tudi 
v sprejem ukrajinskih beguncev? 
Štab se je seznanil s tem in opredelil 
naloge v primeru prihoda večjega šte-
vila beguncev v občino Kranjska Gora. 
V svojem odzivu na begunsko krizo 
sodelujemo z vsemi službami, nevla-
dnimi organizacijami in drugimi dele-
žniki, vključenimi v odziv tako na dr-
žavni kot občinski ravni. Na konkretne 
potrebe ukrajinskih beguncev v občini 
se odzivamo v skladu z navodili Urada 
za oskrbo in integracijo migrantov. Če 
imajo občani vprašanje glede nudenja 
pomoči ukrajinskim beguncem, lahko 
pokličejo na telefonsko številko občine 

ali Urada za oskrbo in integracijo mi-
grantov – 080 41 42.
S podatki o številu beguncev na na-
šem območju tako občina kot štab 
CZ ne razpolaga. Vemo, da se je nekaj 
otrok že vključilo v šolanje na osnov-
nih šolah in vrtcih v občinah in da 
so tisti, ki so prispeli v našo občino, 
nastanjeni pri zasebnih ponudnikih 
namestitev.

 Koliko zaklonišč je v občini?
Občina Kranjska Gora ne razpolaga z 
zaklonišči, vsa državna zaklonišča so 
bila zgrajena še v času nekdanje dr-
žave in po osamosvojitvi predana v 
upravljanje občinam. Takšnih javnih 
zaklonišč na našem območju ni.

 Kakšne načrte imate z montažnim 
objektom, v katerem je bila začasno 
predšolska vzgoja v Mojstrani?
Ob slavnostnem odprtju novega vrtca 
v Mojstrani smo se srečali z dilemo, 
kaj storiti z montažnim objektom, v 
katerem je potekala dejavnost vrtca. 
Ker se je v preteklosti ob vseh velikih 
naravnih in drugih nesrečah (popla-
ve, požari ....) izkazala potreba po ure-
ditvi hitrega začasnega bivališča za 
tiste ljudi, ki ostanejo brez strehe nad 

Ponovna vzpostavitev dela prvih posredovalcev
Pogovor s poveljnikom Civilne zaščite Občine Kranjska Gora Blažem Lavtižarjem 
o delu v izredno zahtevnih razmerah epidemije in drugih aktualnih temah na 
področju zaščite in reševanja pred Dnevom Civilne zaščite v občini Kranjska Gora.

Blaž Lavtižar je med razglašeno epidemijo 
pogosto nagovoril občane. 

V sredo, 11. maja, ob 18. uri se bo v Ljudskem domu v Kranjski 
Gori začel Dan Civilne zaščite s predstavitvijo Državne enote za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in podelitvijo 
priznanj prostovoljcem za delo med razglašeno epidemijo 
covida-19. Vljudno vabijo občane, da se jim pridružite.
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SUZANA P. KOVAČIČ

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, je po lanskem dogovo-
ru z Občino Kranjska Gora začelo obnavljati poškodovane 
odseke regionalne ceste na relaciji Hrušica–Rateče. "Veseli 
me, da so dela začeli takoj, ko so razmere to dopuščale, in 
da se cesta preplasti na vseh odsekih, kjer so jo načele po-
škodbe oziroma dotrajanost. Obnova je še kako pomemb-
na v luči svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah v 
Planici 2023 zaradi tranzitnih povezav. Pomembno je, da 
so tudi ceste urejene, da na direkciji izpolnjujejo obljubo 
in da bo vse narejeno in dokončano 'v enem zaletu'," je po-
vedal župan Janez Hrovat in dodal, da bosta v tem sklopu 
še krožišči v Podkorenu in v Kranjski Gori pri policiji. Za 
izdelavo projektov krožišč je zadolžena direkcija, medtem 
ko občina financira ureditev, pločnike, dostopne ceste. So-
časno z obnovo cest bodo prenovili še nekaj avtobusnih 
postajališč. Nadaljujejo pa se tudi že dela za preplastitev 
ceste v dolino Vrata.

Obnavljajo odseke  
regionalne ceste

Obnova regionalne ceste je pomembna tudi v luči svetovnega 
prvenstva v nordijskih disciplinah v Planici 2023. 

Sanacija opornega zidu na cesti v dolino Vrata

glavo, smo se skupaj z županom odločili, da objekt name-
nimo za reševanje takšnih problemov. Objekt se bo presta-
vil na novo, za to primerno lokacijo, uredili se bodo bival-
ni prostori in vse potrebno za začasno premostitev izgube 
premoženja, če do takšnega primera pride.

 Kupili boste še dva polavtomatska defibrilatorja (AED), 
ki bosta v pomoč pri temeljnih postopkih oživljanja. Kje 
bosta nameščena? Koliko je že AED-jev v občini?
Res je, vsako leto kupimo kakšen nov AED in ga postavimo 
na za to potrebno lokacijo. Občina že vse od leta 2008 skr-
bi za razvejano mrežo. Vsaka vas v občini je opremljena 
vsaj z enim AED-jev, nameščeni so na vsakem gasilskem 
domu, poleg teh lokacij pa so v večjih krajih tudi dodatni 
defibrilatorji. Letošnji nakup bomo namenili za pokriva-
nje spodnjega dela vasi Gozd - Martuljek, nameščen bo na 
objektu zbiralnice mleka Spodnje Rute 25. Drugega bomo 
na pobudo mojstranških društev (upokojenci, športniki, 
gasilci) namestili v Mlačco, kjer se poleti ob raznih špor-
tnih dejavnostih zbira veliko domačinov.
Vseh AED-jev v lasti občine je 17, ti so vedno dostopni, redno 
letno pregledani in servisirani. Poleg javno dostopnih AED-
-jev smo z njim opremili tudi patruljno vozilo Policijske 
postaje Kranjska Gora, AED je tudi v vsakem vozilu MIR. 

 Kakšen je še načrt dela občinskega štaba CZ za letos? 
Koliko ste se po epidemiji že lahko vrnili v stare tirnice?
Pred dvema tednoma se je štab sestal na seji in pregledal 
delo v preteklosti ter si začrtal delo v prihodnje. Naj omenim 
ključni projekt, to je ponovna vzpostavitev dela prvih posredo-
valcev, ki je bilo med epidemijo prekinjeno. Član štaba, ki je 
zadolžen za izvedbo projekta, je že stopil v stik in organiziral 
ponovna temeljna in obnovitvena usposabljanja, prav tako je 
župan zagotovil sredstva za dodatno zavarovanje posredoval-
cev in opremo, ki jo potrebujemo za izvajanje te za prebivalce 
občine še kako pomembne dejavnosti, saj se vsi zavedamo, 
da je pot za reševalno vozilo in urgentnega zdravnika v našo 
dolino dolga, še posebno v s pločevino na cesti obremenjenih 
poletnih mesecih. Poleg ponovne vzpostavitve prvih posredo-
valcev bomo izvedli tudi veliko vajo vseh enot, ki delujejo v 
sistemu zaščite in reševanja v naši občini in širše, ter tako 
preverili skupno delovanje ob izrednih razmerah.

 Občinska CZ je začela delovati v okviru skupne občin-
ske uprave MIR občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica. Kaj to konkretno pomeni?
Julija lani je v okviru MIR začela delovati tudi strokovna 
služba za CZ. Strokovna sodelavka, zaposlena na MIR, se je 
že sestala z vsemi poveljniki CZ in se seznanila s proble-
matikami po posameznih občinah. Pomoč delovanju šta-
ba bo predvsem v posodabljanju in izdelavi raznih načrtov 
za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, priprava in 
spremljanje težav na terenu, pomoč pri organizaciji vaj, 
prireditev ... V pomoč bo tudi pri spremljanju zakonov in 
predpisov na državni ravni ter sodelovanju z Upravo RS za 
zaščito in reševanje, izpostavo v Kranju. Gre za predvsem 
administrativna dela, ki jih je treba prenesti v operativno 
delo samega štaba in so v preteklosti zaradi narave svojega 
dela ostala kar malo v ozadju.
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V rebalansu proračuna so prihodki višji 
za dobrega 1,3 milijona evrov, ker so na 
podlagi lanske realizacije višji planira-
ni davki od prometa nepremičnin, ko-
munalni prispevek, globe in nadome-
stilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
nekoliko so povečani tudi prihodki od 
najemnin komunalne infrastrukture. 
V skupnem prihodki znašajo skoraj 
15,8 milijona evrov, odhodki 18,8 mili-
jona evrov, razlika se krije iz ostanka 
preteklih let. Dodana je preplastitev 
ceste v Srednji Vrh, sredstva za Pokal 
Vitranc in Planico, sanke za GRS, ob-
nova dveh praznih občinskih stano-
vanj, upravljanje parkomatov, oprema 
za igralnice po obnovi starega vrtca v 
Mojstrani ... Nova sta projekt E-oskrba 
(varovanje starejših na daljavo) in One 
Stop Shop prek BSC Kranj (vzpostavitev 
sodelavnega centra v občini) ...
Župan Janez Hrovat je opozoril, da je 
proračun na trhlih nogah, pa ne za-
radi financ, ki jih občina ima, ampak 
zaradi vse dražjih investicij. Kot pri-
mer je navedel investicijo v parkirišče 
in postavitev igral na Dovjem, kjer je 
bila vrednost po predračunu okrog 
osemdeset tisoč evrov, zdaj je precej 
višja. Svetniki so sprejeli amandma, 
da dajo nekaj sredstev na rezervo in 
da investicijo na Dovjem, za katero je 
izvajalec del že izbran, lahko začnejo. 
Letos bo po županovi oceni potreben 
še kak rebalans, da bodo lahko vse 
sproti peljali. Pomembno pa je, kot je 
poudaril, da se bodo odločili po pame-
ti dobrega gospodarja. 
Dobiček Komunale Kranjska Gora je 
ocenjen na petdeset tisoč evrov, na pro-
računskih odhodkih je za isti znesek 
načrtovana subvencija cene za odva-
janje in čiščenje odpadnih voda. "Obči-
na Kranjska Gora je ena redkih, ki od 
leta 2014 cene fekalne kanalizacije ni 
podražila oziroma se je leta 2016 cena 

celo znižala. Zdaj je zaradi dviga stro-
škov prišlo do nekega povečanja, kar pa 
smo iz presežka Komunale tudi pokrili. 
Cena za občane tako ostaja nespreme-
njena od leta 2016," je pojasnil župan.

OSTAJAMO PRI KOMUNALI ...

Komunala Kranjska Gora je namreč 
predstavila Elaborate o oblikovanju 
cen gospodarskih javnih služb odva-
janja in čiščenja, zbiranja odpadkov in 
oskrbe s pitno vodo v občini. Izračuna-
ne cene izkazujejo, da se bodo cene od-
vajanja in čiščenja fekalne vode spre-
menile (zaradi podražitev električne 
energije, naftnih derivatov, rezervnih 
delov, prevzem blata iz čistilne napra-
ve se je v zadnjih dveh letih podražil za 
več kot sto odstotkov …). Kot je pojasnil 
direktor Blaž Knific, bo cena sicer s pr-
vim majem višja za 0,22 evra na kubič-
ni meter, vendar pa podražitve občani 
letos ne bodo občutili, saj bo razliko 
Komunala s petdeset tisoč evri pokri-
la s presežkom iz lanskega leta. Prav 
tako niso predlagali višjih cen oskrbe 
s pitno vodo in odvoza odpadkov, kar 
bo podjetje kljub vse višjim stroškom 
pokrilo z notranjimi rezervami. 
Nekaj je sprememb v aktu o ustanovitvi 
Komunale Kranjska Gora, med drugim 
je povečana funkcija nadzornega sveta, 
zlasti glede imenovanja in razrešitve 
direktorja družbe. Na nadzorni svet se 
prenašajo še nekatere druge pristojno-
sti operativne narave, najpomembnej-
še pristojnosti pa še vedno ostajajo na 
družbeniku, to je Občini Kranjska Gora. 

SPREJETIH ŠE NEKAJ SKLEPOV

Sprejet je bil odlok o ravnanju z od-
padki, v prvi obravnavi pa odlok o 
pokopališkem redu, ki ga morajo pri-
lagoditi veljavni zakonodaji. Svetniki 
so v prvi obravnavi podprli dopolnje-
ni osnutek odloka o delnem OPPN za 
Dovje – zahod za gradnjo dveh eno-
stanovanjskih objektov s pripadajočo 

prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo. Načrt ravnanja z ne-
premičnim premoženjem so dopol-
nili s parcelo za gradnjo garažne hiše 
v Kranjski Gori in zemljišči v Ratečah 
za gradnjo parkirišča od križišča proti 
mejnemu prehodu. Pod streho je za-
ključni račun občinskega proračuna 
za leto 2021. Glede na plan so bili od-
hodki realizirani 74-odstotno, nižja je 
bila predvsem realizacija pri investici-
jah in prodaji zemljišč. Prihodki so bili 
glede na plan realizirani 94-odstotno. 
Veliko je bilo nepovratnih sredstev. 

UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA

Z dopolnjenim odlokom ureditve miru-
jočega prometa so natančneje določene 
obveznosti izvajalca Komunala Kranj-
ska Gora, pristojnost za odstranitev 
nepravilno parkiranih ali zapuščenih 
vozil ... Dodana je možnost, da lahko 
uporabnik, ki ni plačal parkirnine, v 
osmih dneh plača dnevno parkirnino 
15 evrov, v primeru neplačila je predvi-
dena globa 80 evrov. Pozvali so tudi k 
ureditvi parkiranja v območju TNP.
Pravilnik o določitvi javnih parkirnih 
površin in plačilu parkirnine je "živa 
stvar", pomembna sprememba je v 
Kranjski Gori, kjer je od ponedeljka do 
petka od 5. do 15. ure na parkirišču ob 
vrtcu parkiranje dovoljeno zaposlenim 
(možno je pridobiti tudi abonma Šola), 
še naprej pa bo s parkirno uro dovolje-
no 15-minutno brezplačno parkiranje 
za potrebe vrtca (da starši lahko od-
ložijo otroke). Kot je pojasnil direktor 
Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, je 
glede na parkirne lističe v Kranjski Gori 
najbolj obiskano parkirišče pri ZD, kjer 
ukinjajo brezplačno prvo uro parkira-
nja ob sobotah in nedeljah. Na parki-
rišču ob Borovški cesti se ukinja modra 
cona in prehaja na režim plačevanja, 
prav tako na avtobusni postaji v Rate-
čah. Prej parkirišči Občina 1 in 2 se zdaj 
imenujeta Občina in Center ...

Seja občinskega sveta
Občinski svetniki so na aprilski seji sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega 
proračuna. Na dnevnem redu je bilo kar osemnajst točk. 
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V minulem mesecu sta bila s pred-
stavniki DRI in podžupanom Občine 
Kranjska Gora Bogdanom Janšo opra-
vljena terenski ogled in preveritev 
možnosti za osvetlitev križišča na dr-
žavni cesti čez savski most – odcep za 
Mojstrano. "Leta 2017 je bil na tej lo-
kaciji izdelan levi zavijalni pas, žal pa 
je izpadel projekt osvetlitve križišča. 
Glede na to, da na isti lokaciji poteka 
križanje državne ceste s kolesarsko 
stezo D2, pešpotjo, pločnikom za pe-
šce, ki poteka čez most in mimo ne-
kaj stanovanjskih hiš, se mi je uspelo 
dogovoriti, da DRI pripravi projekt in 
kasneje izvede tudi osvetlitev. Po po-

trjenem projektu in razpisu izvajalca 
naj bi projekt izvedli še letos," je pove-
dal podžupan Janša. 
Izvajalec preplastitve ceste v dolino 
Vrata že nadaljuje pripravljalna dela 
na trasi. "Občina je zaključila izdela-
vo dodatno zahtevane dokumentaci-
je – PZI (projekt za izvedbo) za parki-
rišče pri nekdanji železniški postaji v 
Mojstrani, čaka se še recenzija PZI in 
razpis za izbiro izvajalca." Prometne-
ga režima letos v dolino Vrata pa, kot 
kaže in kot je pojasnil podžupan, v ce-
loti po predlaganem projektu verjetno 
še ne bo možno izvajati, saj so se po-
stopki sprejemanja dopolnitev Zakona 
o cestah zavlekli, prav tako še ni jasno, 
ali bo izvedena prekategorizacija ce-
ste iz državne v občinsko. "Po 10. maju 
so na to temo že sklicani sestanki na 
pristojnih ministrstvih in pa sestanki 
med vsemi deležniki na lokalnem ni-
voju. Naj poudarim, da občina vztraja 
pri umirjanju prometa v dolino Vrata. 
Hkrati projekcije nakazujejo pritisk 
tudi na drugi dolini Kot in Krma. Re-

šitev je že tri leta na mizah odločeval-
cev, kdaj bo sprejeta, pa ni v domeni 
občine." Kot je še poudaril podžupan 
Janša, se zavedajo, da odlaganje odlo-
čitve o izvajalcu režima in odmikanje 
od prvotne in usklajene rešitve v zače-
tek sezone pomeni veliko tveganje za 
letošnjo poletno sezono v smislu priti-
ska in pretoka motoriziranega prome-
ta, onesnaževanja narave, poslabšanja 
prometne varnosti in posledično slabe 
volje lastnikov zemljišč in ozaveščenih 
obiskovalcev doline.

Osvetlitev križišča, umirjanje prometa v Vrata

Križišče na odcepu za Mojstrano potrebuje 
osvetlitev. 

SUZANA P. KOVAČIČ

"Ocenjujemo, da so bile varnostne raz-
mere na vseh področjih dela policije 
stabilne in ugodne. Skozi leto smo 
se srečevali z ukrepi vlade v zvezi z 
epidemijo covida-19, zaradi česar je 
bilo treba policijsko delo spremeniti 
in upoštevati vse varnostno-zaščitne 
ukrepe," je pojasnil komandir Poli-
cijske postaje (PP) Kranjska Gora Da-
mjan Lepoša. Na področju krimina-
litete so beležili upad obravnavanih 
kaznivih dejanj, izstopajoča težava 
pa so bile tatvine e-koles v poletni se-
zoni, ko so obravnavali tudi vlome v 
avtodome, kar je bilo na območju PP 

novost. Odkrita sta bila storilca vloma 
na bencinsko črpalko v Podkorenu in 
trgovino v Mojstrani. Med kršitvami 
so bila tudi nedovoljena kampiranja. 
Na področju prometne varnosti so 
obravnavali rahlo povečanje števila 
prometnih nesreč v primerjavi s pre-
teklim letom, med telesno poškodo-
vanimi je bilo precej kolesarjev. Na 
področju mejnih zadev in tujcev večjih 
nepravilnosti niso zaznali. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora 
in Žirovnica je v kranjskogorski obči-
ni, kjer se obisk povečuje, lani ugoto-
vil 2782 prekrškov, kar je bilo za pribli-
žno 58 odstotkov več kot v preteklem 

letu. Povečal se je predvsem delež pre-
koračitev hitrosti, delež ostalih prekr-
škov ostaja podoben preteklim letom. 
Najbolj problematično je bilo neustre-
zno odlaganje odpadkov na nekaterih 
ekoloških otokih, smetenje in nepo-
biranje pasjih iztrebkov na nekaterih 
javnih površinah in občasni množični 
obiski posameznih lokacij, kjer je mi-
rujoči promet hromil drugi promet. 
Na probleme se odzivajo s preventiv-
nimi obvestili, poostrenimi nadzori ... 
Zaposlili so nove redarje, občinski svet 
je sprejel odlok o ureditvi mirujočega 
prometa. Zaključna ocena pa je, da so 
varnostne razmere v občini zelo do-
bre, zato jih ni treba spremeniti. 

Izstopale so tatvine električnih koles
Na aprilski seji občinskega sveta sta bili predstavljeni poročili o delu Policijske 
postaje Kranjska Gora ter medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2021.

Zaradi nadaljevanja del bo od 
9. maja do 1. novembra zapora 
ceste Mojstrana–Vrata, in 
sicer od ponedeljka do petka 
od 7. do 16. ure. Ob sobotah in 
nedeljah bo cesta odprta.
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Koordinacijo županov zgornje Go-
renjske so v sodelovanju z Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske (RAGOR) 
organizirali na sedežu Občine Kranj-
ska Gora. Kot je povedal novi direktor 
javnega zavoda Triglavski narodni 
park (TNP) Tit Potočnik, biosfreno ob-
močje Julijskih Alp potrebuje okrepljen 
načrt strategije razvoja, predvsem pa 
ozaveščanje in informiranje ljudi s 
poudarkom na trajnostni mobilnosti, 
omejevanju individualnega prometa 
s ciljem, da bi ljudje več uporabljali 
javni prevoz, in usmerjanjem obiska. 
V nadaljevanju želijo, kot je pojasnil 
Potočnik, oblikovati skupno platformo 
za obiskovanje biosfernega območja, 

ki bo koristna tako za obiskovalce kot 
tamkajšnje prebivalce. "Dogovorili smo 
se za postavitev temeljev za medseboj-
no komunikacijo, srednjeročne aktiv-
nosti, da pridemo do določenih ciljev 
in da biosferno območje Julijske Alpe, 
priznano s strani Unesca, deluje za na-
men, za katerega je bilo priznano."
Gostitelj župan Janez Hrovat je pove-
dal, da so se pogovarjali o skupnih ak-
cijah usmerjanja turističnih tokov v 
biosfernem območju občin, ki sodelu-
jejo v povezavah na področju Julijskih 
Alp. "Skupnost Julijskih Alp je izredno 
uspešna, imamo ogromno gostov, 
ki pa na tako majhnem območju ob 
tako uspešni strategiji trženja pred-
stavljajo izziv tudi za usmerjanje in 
obvladovanje teh tokov za trajnostno 

mobilnost, ki se ju lotevamo v obči-
nah z namenom, da se zadeve regu-
lirajo in da za lokalno prebivalstvo to 
ne postane preobremenjujoče." Župan 
je omenil, da je za Občino Kranjska 
Gora pomembno umirjanje prometa 
v dolino Vrata, v Srednji Vrh ter tudi 
za druge alpske doline. "Urediti želi-
mo tudi Vršič, ki je vsled vsakoletnega 
dviga prometa najbolj pereč problem v 
samem osrčju, ki povezuje Primorsko 
in Gorenjsko. Kljub temu da je država 
umestila ureditev te ceste kot priori-
tetno, se župana z obeh strani prelaza 
Vršič zavzemava za čim hitrejšo reši-
tev, za umirjanje prometa tudi z uved-
bo nadzorov, sčasoma verjetno tudi 
cestnine. Pogovarjamo se o skupnem 
javnem prevozu na celotnem obmo-
čju Julijskih Alp, kjer skupaj z obema 
razvojnima agencijama (Ragorjem in 
Posoškim razvojnim centrom) iščemo 
varianto, da bi vse dali na isti ime-
novalec in bi prevoze uporabljali ne 
samo turisti, ampak tudi naši občani," 
je pojasnil župan Hrovat. Poudarili so 
tudi pomen ohranjanja kmetijstva, 
mirnih con, kjer bi lokalne skupnosti 
in upravljavci parka skupno politiko 
peljali na področju vseh občin v TNP. 
Direktorica Ragorja Eva Štravs Podlo-
gar je dodala, da od direktorja TNP žu-
pani pričakujejo pomoč pri dogovorih 
z ministrstvom za okolje in prostor 
ter finančnim ministrstvom, vezano 
na črpanje sredstev po 11. členu TNP 
o manj birtokratskih postopkih in z 
večjim posluhom za potrebe lokalnih 
skupnosti. 

Na koordinaciji tudi novi  
direktor TNP
Na aprilski koordinaciji županov Zgornje Gorenjske 
je bila osrednja tema predstavitev aktivnosti in 
sodelovanja s Triglavskim narodnim parkom.

Tit Potočnik / Foto: Primož Pičulin

Študentje oddelka za Etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Lju-
bljani so med 7. in 9. aprilom v okviru vaj pri predmetu Antropologija turizma opravljali 
terensko delo v Kranjski Gori. V temu času so prebivali v prenočišču Barovc ob jezeru 
Jasna in delovali v prostorih Huba Kranjska Gora. Osrednja tematika terenskega dela 
je bilo življenje v turističnem kraju in vplivu turizma na domačine. Poleg pogovorov, ki 
so jih imeli z domačini, so si ogledali Liznjekovo domačijo, kjer sta jim predavala Ma-
tjaž Podlipnik in Špela Smolej Milat, obiskali so TIC Kranjska Gora, kjer sta jih sprejela 
Mojca Mežek in Matjaž Podlipnik, ter spoznali vizijo Huba Kranjska Gora, ki ga vodi 
Matej Kalan. Opravljanje terenskega dela jim je popestril tudi filmski režiser in snema-
lec dokumentarnih filmov Miha Mohorič, ki je pripravil ogled svojega dokumentarnega 
filma. Kot so povedali študentje, so v Kranjski Gori doživeli in spoznali veliko novega, 
predvsem pa so hvaležni domačinom, ki so jih sprejeli odprtih rok in bili pripravljeni 
odgovarjati na njihova vprašanja. S. K. 

O življenju v turističnem kraju

Na redni letni in volilni skupščini Planinske zveze Slovenije, ki je bila 23. aprila v Sevnici, 
so delegati planinskih društev za predsednika krovne planinske organizacije izvolili do-
sedanjega predsednika PZS Jožeta Rovana, ki tako že drugi mandat ostaja na čelu ene 
največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji. Podpredsedniki v mandatnem obdobju 
2022–2026 bodo Roman Ponebšek, Martin Šolar, Jožef Bobovnik in Miha Habjan. K. S.

Jože Rovan ostaja na čelu PZS
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Vsaj tri čistilne akcije so bile v soboto, 23. aprila. Ena je po-
tekala v Gozdu - Martuljku, organiziralo jo je Turistično 
društvo (TD) Gozd - Martuljek, ki so se mu pridružila vsa 
društva v kraju; planinsko društvo, prostovoljno gasilsko 
društvo, Eko Rutaršce, Mladinsko društvo Rute in Krajevna 
skupnost "Rute" - Gozd Martuljek in Srednji Vrh. "Čistilne 
akcije se je udeležilo 25 odraslih in 11 otrok. Čistili smo vsa 
področja, kjer so kolesarske, sprehajalne in planinske poti 
in cesto v Srednji Vrh. Največ je bilo mešanih odpadkov in 
tudi nekaj plastenk, vendar manj kot prejšnja leta. Najbolj 
onesnažen je bil vodotok Save. Delovni dan smo sklenili z 
malico, za katero je poskrbela Občina Kranjska Gora in ob 
kateri smo analizirali potek čistilne akcije in področja, po 
katerih smo hodili. Gozd - Martuljek je razpotegnjena vas, 
ki ima veliko sprehajalnih poti. Še vedno potrebujemo po-
nekod koše za pasje iztrebke in koše za smeti okoli igrišča, 
ker je na tem področju iztočnica za obisk obeh ferat," je pov-
zela predsednica TD Gozd - Martuljek Cvetka Pavlovčič.

Letno očiščevalno akcijo je 23. aprila organiziralo tudi TD 
Rateče - Planica, akciji pa se vedno pridružijo tudi Krajevna 
skupnost Rateče - Planica in druga društva. Kot je povedala 
Tina Brlogar iz TD Rateče, je bilo na tokratni akciji okrog 
40 udeležencev, med njimi skoraj polovica mladine. "Čistili 
smo področje Rateč, Zelencev in tromeje, največ je še vedno 
plastike, mask, pločevink, čistilnih robčkov … Večjih odla-
gališč je iz leta v leto manj, kar nas zelo veseli," je povzela 
Brlogarjeva. Dan so sklenili s kosilom v gostišču Zelenci.
Po koncu zimske sezone je čistilno akcijo tekaških prog or-
ganiziral Nordijski center Planica. "Čistilna akcija tekaških 
prog je uspela. Akcije smo se udeležili zaposleni v nordij-
skem centru, pridružili pa so se nam še fantje in dekleta iz 
Nordijskega društva Rateče - Planica ter zaposleni iz Cen-
tra šolskih in obšolskih dejavnosti. Vsem se zahvaljujemo 
za udeležbo in se vidimo prihodnje leto," so organizatorji 
zapisali po zaključeni akciji.
Že na začetku aprila je bila čistilna akcija v organizaciji 
Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana, pridružili so se jim 
tudi člani drugih društev. 

Pomladne čistilne akcije po občini
Če bi vsi skupaj skrbeli za to, da odpadki ne končajo v naravi, čistilne akcije  
ne bi bile več potrebne. Dokler vsi tega ne ozavestimo – narava bi nam bila 
hvaležna – marljivi domačini, člani društev, poskrbijo, da se pomlad prebuja  
v čistejšem okolju. 

Člani ND Rateče - Planica Čistilna akcija v Ratečah z okolico / Foto: Primož Pičulin

Čistilna akcija v Gozdu - Martuljku z okolico Čistilna akcija v Mojstrani / Foto: TD Dovje - Mojstrana
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SUZNA KOVAČIČ

Lojzi Avsenik, fotograf iz Gozda - Mar-
tuljka, se je na začetku aprila razve-
selil zlate medalje Fotografske zveze 
Slovenije (na sliki), s svojo fotografijo 
je zmagal v prosti temi na natečaju 
Meteorite. "Fotografija je sad mojega 
zimskega dela in več kot deseturnega 
vztrajnega čakanja pri minus 13 stopi-
njah Celzija. Prvič se mi je zgodilo, da 
sem vmes dvakrat za nekaj minut za-

spal in se v tretje vprašal, zakaj spim. 
Ker mi je 'fajn' ali ker sem že podhla-
jen? Takrat je kanja priletela na svoj 
plen, hermelina. Deset posnetkov mi je 
uspelo narediti, nato ga je odnesla glo-
blje v gozdiček," je pojasnil Lojzi Avse-
nik in dodal, da mu je že hiter pregled 
posnetkov dal vedeti, da ima odlično 
fotografijo. Danes ta fotografija posega 
po visokih nagradah doma in v tujini. 
Aprila je tudi na mednarodnem tek-
movanju FIAP dobila bronasto odličje. 

Nagrajena fotografija

Konjeniški klub Špik v soboto, 7. maja, ob 10. uri na parkirišču 
pod poligonom v Podkorenu organizira blagoslov traktorjev. 
"Konje so zamenjali traktorji, danes pa tudi traktorji ponekod 
tonejo v pozabo. Naši konji so večinoma namenjeni rekreaciji 
in zabavi, traktorji pa še vedno ostajajo nepogrešljivi delovni 
stroji na kmetijah. Da bo delo s traktorji varno, smo se odločili 
za njihov blagoslov," so zapisali v vabilu na dogodek. K. S.

Blagoslov traktorjev pod  
poligonom v Podkorenu

V letošnjem letu dve planinski koči na Vršiču praznujeta časti-
tljiva jubileja. Sta znani in priljubljeni med planinci in drugimi 
obiskovalci gora. Na trentarski strani so svojo kočo pred 110 leti 
kot protiutež nemško-avstrijski Vossovi koči (sedanja Erjavče-
va koča) zgradili člani takratne kranjskogorske podružnice Slo-
venskega planinskega društva ob pomoči predsednika Josipa 
Tičarja, ki je bil oče planinstva v Zgornjesavski dolini in sou-
stanovitelj gorske reševalne službe. Imenovala se je Slovenska 
koča, po smrti Josipa Tičarja so jo preimenovali v Tičarjev dom. 
Okroglih sto let pa letos v slovenski lasti ponosno praznuje Er-
javčeva koča na Vršiču. Prvo leseno kočo so sicer že leta 1901 
zgradili člani takratne kranjske sekcije nemško-avstrijskega 
planinskega društva. Po prvi svetovni vojni so jo v upravljanje 
prevzeli člani Slovenskega planinskega društva. Obnovili so jo 
in povečali ter namenu predali 30. julija leta 1922. Poimeno-
vali so jo po naravoslovcu in pisatelju Franu Erjavcu. Obe koči 
so po drugi svetovni vojni prevzeli v upravljanje člani Planin-
skega društva Jesenice, poskrbeli so za več obnov in posodo-
bitev. Načrtujejo, da bodo oba jubileja v času poletne sezone  
dostojno počastili na Erjavčevi koči. Združili jih bodo tudi s 
stoletnico Knafličeve markacije. Ta usmerja in vodi planince po 
varnih planinskih poteh, ki jih je v Sloveniji okoli deset tisoč 
kilometrov. J. R. 

Jubileja planinskih koč na Vršiču 

V občini Kranjska Gora so med velikonočnimi prazniki beležili 
75-odstotno zasedenost nastanitvenih zmogljivosti, nekaj pa je 
bilo še »last minute« (zadnji hip) rezervacij. Pomemben vpliv na 
rezervacije ima tudi vreme, ki je v tem obdobju v gorah nepred-
vidljivo, gostje pa si prosti čas želijo čim bolj izkoristiti z aktiv-
nostmi v naravi. »Domači in tuji gostje so bili po številu potrjenih 
rezervacij precej izenačeni. Iz tujine smo beležili goste iz Italije, 
Nemčije, Francije, Srbije in Madžarske,« je povedala Mojca Mežek 
iz Turizma Kranjska Gora. Med prvomajskimi prazniki je bilo pre-
cej podobno, zasedenost kapacitet je bila nekaj čez 70 odstotkov. 
Prevladovali so domači gostje in gostje iz Nemčije, Italije in Hr-
vaške. Če so velikonočni prazniki že delna napoved turističnega 
utripa poleti, bo letošnja sezona zelo dobra. S. K. 

Med minulimi prazniki podobno 
število domačih in tujih gostov
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Ena lepših kolesarskih poti je zgornjesavska, speljana po nek-
danji železniški progi iz Mojstrane skozi Kranjsko Goro do Ra-
teč. Primerna je, kot dodajajo na Turizmu Kranjska Gora, tako 
za družine kot aktivne posameznike. Kolesarska steza je ure-
jena, na destinaciji Kranjska Gora se v toplejših mesecih leta 
že veselijo kolesarskih navdušencev, nekaj več pozornosti pa 
je potrebne na obvozu pri mostu Tabre, kjer Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo v tem času obnavlja premostitveni 
objekt čez Savo Dolinko. Daljinsko kolesarsko pot z uradno 
oznako D-2 lahko začnete že na Jesenicah. Še vedno pa se je 
dobro prepričati o trenutno veljavnih pogojih vstopa v Italijo, če 
kolesarjenje želite nadaljevati do Belopeških jezer oziroma Trbi-
ža. S. K., Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

Na kolesarski potep 
po Zgornjesavski dolini

Sončen in optimističen takrat še zgodnjespomladanski poz-
drav so v domačo občino poslali člani Društva invalidov občine 
Kranjska Gora z izleta v morski Opatiji. S. K.

Na izletu v Opatiji

Projekt KUHAM DOMAče, ki ga vodi Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (Ragor), je med lokalnim prebivalstvom dobro spre-
jet. Delavnice so za udeležence brezplačne, projekt v letu 2022 
financirajo občine Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Bled in 
Gorje. "Doslej so nas v projektu, ki je potekal v občini Kranjska 
Gora, bolj zanimale domače jedi in postopki v originalni obliki. 
Osredotočali smo se na bogata znanja starejših domačink, posa-
meznic ali denimo članic lokalnih društev. Letos se povezujemo z 
gostinci, ki tradicionalne gorenjske sestavine uporabljajo v svojih 
kuhinjah. Njihovi krožniki so sicer moderno obarvani, a ostajajo 
zvesti domačim, gorenjskim sestavinam. Predvsem nas veseli, 
da pri tem spoznavamo mlade na tem področju. Eden takšnih je 
25-letni Dejan Trkulja z Jesenic, ki dela v kuhinji Hotela Triangel 
Boutique v Gozdu - Martuljku. Ragor je v sodelovanju z njim izve-
dla že dve delavnici. Najprej smo delali snežene kepe, hišno sla-
dico hotela, in nato še krompirjeve cmoke. Do poletja sledita še 
dve: 10. maja ob 16. uri bomo kuhali ješprenj s kranjsko klobaso, 
8. junija ob 16. uri pa ajdove krape s skuto in hruško. Delavnice 
potekajo v živo v Hotelu Triangel Boutique in na Zoomu. Jeseni 
sledijo še tri," je povzel Ambrož Černe, vodja projekta. S. K. 

Majska kuharska delavnica

V času od 24. aprila do 27. maja je popolna zapora občinske ce-
ste v dolžini 50 metrov od objekta na naslovu Borovška cesta 78 
do Ljudskega doma, in sicer zaradi sanacije granitnega tlakova-
nja na glavnem trgu (druga faza), so sporočili z Občine Kranjska 
Gora. S. K. 

Popolna zapora ceste
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DRUGI CENEJŠI KOS

samo za oblačila

Trgovina SPORTPOINT
Borovška 74
KRANJSKA GORA

www.sport-point.si

04/5884892
031/388488 

VROČI POPUSTI V MESECU MAJU 
z izrezanim kuponom
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SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

"Za nami je deset let razvoja in rasti, uspešnega premago-
vanja ovir in sledenja svoji viziji. Danes smo prepoznani kot 
dom, ki nudi kakovostno ter varno oskrbo in zdravstveno 
nego starejšim ljudem," je na praznovanju 7. aprila povedala 
Karmen Romih, direktorica doma Viharnik Kranjska Gora, 
in se zahvalila vsem, ki so v teh letih prispevali k temu. Po-
sebno zahvalo je namenila sodelavcem – njihovemu stro-
kovnemu znanju, empatiji in trajnemu sistemu vrednot, 
ter lastnikom in stanovalcem. "Zaradi njih je dom Viharnik 
dom v pravem pomenu besede, njegovi temelji pa prežeti s 
sloganom: Kjer korenine preteklosti čuvajo dostojanstvo pri-
hodnosti. Tudi prihodnost doma Viharnik je, kot je še pou-
darila Romihova, v zagotavljanju človeškega, moralnega in 
resničnega dostojanstva stanovalcem, ki so "naša največja 
vrednota", in v zavezi predane skrbi za zaposlene.
Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti Janez Cigler Kralj se je zahvalil celotni ekipi, da se 
dom Viharnik lepo razvija. Zahvalil se je tudi stanovalcem 
za potrpežljivost in modrost v zahtevnih dveh letih epide-
mije covida-19 in poudaril, da ko so mlajši že obupovali, so 
jih prav starejši bodrili, čeprav so v svojih osebnih življenj-
skih zgodbah marsikaj doživeli. "Začutil sem eno veliko 
povezanost in močno iskrico življenja v tem domu," je še 
dejal Cigler Kralj.

Kranjskogorski župan Janez Hrovat je poudaril, da je tako 
kot na domačo občino ponosen tudi na dom Viharnik. 
Prepričan je, da se bo ta zgodba z novimi lastniki doma 
uspešno nadaljevala. "Število nastanjenih občanov občine 
Kranjska Gora se zaradi razumevanja vodstva doma in la-
stnikov iz leta v leto povečuje, kar je priznanje, da gledate 
tudi na naše občane, za kar smo se dogovorili in kar ste 
sklenili že z mojim predhodnikom."
Družba Comett domovi od leta 2012 izvaja dejavnost in-
stitucionalnega varstva starejših v domu Viharnik, za 
kar imata zasluge Helena in Matjaž Čampa. "Konec leta s 
soprogo zaključujeva z najinim delom na področju dom-
skega varstva. Meniva, da sva skupaj z vodstvom dveh do-
mov pripravila dobro izhodišče za nadaljnje uspešno delo 
in širitev koncesijskih kapacitet. S sedanjim partnerjem 
in bodočim lastnikom AHA Gruppe iz Beljaka smo že pred 
dobrima dvema letoma podpisali sporazum o sodelova-
nju, seznanili s tem zaposlene in se dogovorili za delo v 
prehodnem obdobju. V tem času smo pridobili tri konce-
sije, tako da bo čez dve leti skupina AHA v Sloveniji upra-
vljala skoraj tisoč postelj v domovih za starejše," je poja-
snil Čampa.

Praznovali desetletnico 
doma Viharnik
Kjer korenine preteklosti čuvajo 
dostojanstvo prihodnosti je slogan 
doma Viharnik v Kranjski Gori, kjer so 
pred kratkim upihnili deseto svečko na 
rojstnodnevni torti.

Direktorica doma Karmen Romih je posebno zahvalo namenila 
tudi svojim sodelavcem. 

Od leve: Janez Hrovat, Karmen Romih, Janez Cigler Kralj in Helena 
Čampa 

V kulturnem programu so nastopili zasedba Kranjci, vaški klepetulji 
Mina in Franca ter plesni par Tinkara Grm in Brin Kiauta (na sliki).



Vrhunski decentralni prezračevalni 
 sistemi za novogradnje in sanacijewww.lunos.si

REVOLUCIJA V PREZRAČEVANJU

PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.

Pametna prezračevalna enota i-Vent kot novost v decentralnem prezračevanju. Iz-
jemno enostavna za vgradnjo, primerna za vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja, 
kot tudi v novogradnje. Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z 
enstavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kompatibilna z sistemoma Android 
in iOS. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi, kot tudi brez vetra in neugod-
nih vremenskih vplivov. Prepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka 
pa bosta poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

PRODAJNI HIT i-VENT!

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

VEČ KOT 100.000 SLOVENCEV 
PRISEGA NA NAŠO SVEŽINO!

Številke dokazujejo, da so naši prezračeval-
ni sistemi res kakovostni.
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SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Članice skupine za ročna dela pri KUD Jaka Rabič Dovje - 
Mojstrana so v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem 
konec drugega aprilskega tedna pripravile tradicionalno 
razstavo ročnih del. Izdelke so razstavljale Helena Kramar, 
ki ji čestitajo ob življenjskem jubileju, in druge članice sku-
pine za ročna dela, ki letos praznuje 40-letnico. Na odprtju 
je bila na ogled Stara gorenjska ohcet, v Mojstrani in na 
Dovjem leta 1963 posnet film, ki ga je režiral Dušan Hren, 
legendarni režiser, urednik in ustvarjalec.
V 22 minut dolgem filmu Stara gorenjska ohcet se vse vrti 
okrog mladega para, predvsem neveste, ki jo je odigrala 
Manca Ivanovič, ki je bila skupaj z režiserjem tudi gostja 

Dovškega odra. "Spomnim se večerov Slovenskega okteta, ki 
je fantastično pel, in naše zanesenosti, da nam ni bilo žal 
dati en 'sold' še zraven, namesto da bi kaj dobili, zato da 
smo film lahko spravili skupaj," se spominja Hren. "Snemali 
smo jeseni in vas Dovje je živela s tem filmom. Tudi večere 
smo sijajno izkoristili, najlepši trenutki pa so bili, ko je Slo-
venski oktet zapel v gostilni. Tisti čas je bilo vse v veselem 
tonu snemanja." V filmu so nastopili dovški folklorniki in 
Dušan Hren je privolil, da si domačini film lahko presna-
mejo s ključka, ga pogledajo še kdaj in v njem morda na 
lojtrniku, ganku ali kmečkem dvorišču prepoznajo svoje 
starše, stare starše, mogoče sami sebe. Tokrat sta prireditev 
z venčkom gorenjskih plesov popestrila harmonikar Jaka 
Kern in Folklorna skupina Juliana KŠD Hrušica.
Zanimanje je vzbudila tudi razstava ročnih del, njen po-
membni del so bila izbrana dela članice skupine za ročna 
dela Helene Kramar, ki je praznovala devetdeseti rojstni 
dan. In kot povedo, je najbolje poznala značilnosti domače-
ga vezenja v kraju. "Mama je uživala v vezenju. Če je videla 
kakšno lepo fotografijo, npr. telohov, je po fotografiji vezla 
slikarski vbod, tega je še posebej rada uporabljala. Precej 
njenih izdelkov je narejenih s senčnim vbodom, leta nazaj 
je tudi vozlala, tkala na statve ..." se spominja Helenina 
hčerka Alenka, mami, ki zdaj stanuje v domu Viharnik, so 
obljubili posnetek razstave in filma. Poleg Helene Kramar 
sta v štiridesetih letih delovanja skupine za ročna dela vse 
od začetka redno razstavljali Danica Smolej in Ivana Fenz, 
ki jo kličejo Jana. Vse tri in mnoge njihove sodelavke so v 
preteklosti in letos prejele priznanja JSKD. V štiridesetih 
letih je bilo več kot sedemdeset članic in več kot šestdeset 
otrok, ki so se učili veščin klekljanja pri učiteljici Jani.

Jubilejna razstava s Staro gorenjsko ohcetjo
Skupina za ročna dela pri KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana letos praznuje 
40-letnico. Odprtje razstave so popestrili z obiskom režiserja Dušana Hrena, ki je 
leta 1963 na Dovjem posnel film Stara gorenjska ohcet.

Dušan Hren v pogovoru s podpredsednico KUD Jaka Rabič Uršo 
Oblak

Jana Fenz med vodenjem po razstavi ročnih del Alenka Malej Kramar je predstavila mamina ročna dela. 
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VABI K VPISU
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas,  

kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, 
kitara, harfa, citre, tolkala, trobenta, pozavna,  

rog, tuba, petje, orgle.

SKUPINSKI POUK
GLASBENI VRTEC – otroci stari 3 in 4 leta

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci stari 5  let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci stari 6  let 

BALETNI VRTEC – otroci stari 4 in 5 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci stari 6 – 8 let

BALET – otroci stari 9-11 let
       

Zbiranje prijav za vpis bo potekal  
od 3. do 16. maja 2022 preko spletne strani šole: 

www.glasbenasolajesenice.si.

Dodatne informacije:  
glasbena.sola.jesenice@siol.net

G
LA

S
B

E
N

A
 Š

O
LA

 J
E

S
E

N
IC

E
, 

C
E

S
TA

 F
R

A
N

C
E

TA
 P

R
E

Š
E

R
N

A
 4

8
, 

JE
S

E
N

IC
E

SUZANA P. KOVAČIČ

Glasbena šola Jesenice je na prvo aprilsko soboto organizi-
rala Festival družin, in kot je poudarila ravnateljica Marti-
na Valant, je za učitelje to eden najlepših dogodkov v letu. 
Po dveh letih premora je bil Festival družin letos znova v 
živo (lani po Zoomu) v Kolpernu na Jesenicah. Festival je 
bil razdeljen na tri sklope (klasična, ljudska, zabavna glas-
ba), nastopile se tudi štiri družine iz občine Kranjska Gora: 
s klasično glasbo Bine (1. r. kitare) in Samo Arlič (4. r. ki-
tare) z mamico Niko na kljunasti flavti, Meta (6. r. prečne 
flavte) in Ožbej Grilc (3. r. viole, pred tem je zaključil že šest 
razredov violine), z ljudsko glasbo pa Tjaša in Neža Prista-
vec ter Lucija Marija in Tinka Mesec.
"Učenci iz občine Kranjska Gora nastopajo tudi na razrednih 
in javnih nastopih na matični šoli na Jesenicah. Na javnem 
nastopu 7. aprila sta v Dvorani Lorenz v duetu nastopili 

flavtistka Tana Rudolf in harfistka Hana Žagar. Na nastopu 
učencev brenkal pa je nastopilo sedem učencev iz te občine, 
in to na vseh brenkalih: citre, harfa in kitara. Učenci so na-
stopili tako solistično kot v komornih zasedbah, na koncu 
pa še v kitarskem orkestru," je povzela pomočnica ravnate-
ljice Glasbene šole Jesenice Klavdija Jarc Bezlaj.

Festival družin, eden 
najlepših dogodkov 

Bine in Samo Arlič z mamico Niko / Foto: Sašo Valjavec

Območje nekdanje občine Jesenice od Rateč do Rodin je že de-
setletja prepleteno z bogato ljubiteljsko kulturno dejavnostjo. 
Neprecenljiva so prizadevanja društev, ljubiteljskih skupin in 
posameznikov za bogato ustvarjalnost na različnih področjih, 
uresničevanje idej in zamisli ter s tem približevanje širšim 
množicam najžlahtnejših kulturnih vrednot. V Zvezi kulturnih 
društev Jesenice ugotavljajo, da je ta dejavnost zgodovinsko 
premalo obdelana, marsikaj tone v pozabo. Na začetku leto-
šnjega leta so se lotili zbiranja gradiva (dejavnosti, dogodkov, 
dokumentov, fotografij, publikacij in drugih podatkov o dru-
štvih, klubih, skupinah in posameznikih). Objavili ga bodo v 
almanahu, ki bo izšel v novembru. Za pomoč so se obrnili tudi 
na širšo javnost, kajti marsikdo morda hrani kaj koristnega, kar 
bo prispevalo k bogatenju arhiva. Čeprav sedaj na tem območju 
obstajajo tri občine, Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica, so se 
odločili, da presežejo formalne meje in v almanah vključijo bo-
gastvo ljubiteljske kulture od Rateč do Rodin. J. R. 

Bogastvo ljubiteljske kulture  
od Rateč do Rodin 

Vabljeni v Slovenski planinski muzej v Mojstrani na predstavitev 
nove knjige Vikija Grošlja z naslovom Križ čez Nepal, ki govori o 
njegovem 46-letnem spoznavanju Nepala, o alpinističnih od-
pravah na visoke vrhove nepalske Himalaje, vzponih na osemti-
sočake, snemalnih odpravah, trekingih in drugih raziskovanjih. 
Muzejski večer bo 6. maja ob 19. uri. S. K. 

Muzejski večer
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Predstavili so se z Dinozavrijo pod re-
žijskim vodstvom Nike Brgant in pre-
jeli nagrado za najboljšo predstavo 
tretje triade in nagrado za najboljši 
kostum in sceno, za katera je poskr-
bela Urška Hladnik. Martin Hrovat, 
Lovro Grilc in David Kramar pa so 
prejeli nagrado za perspektivne mla-
de igralce. Nominirani so bili sicer 
še za najboljšo predstavo po mnenju 
otroške žirije. "Zelo smo ponosni na 
vse naše mlade gledališčnike, ki nas 
tako lepo zastopajo na raznih gledali-
ških festivalih in srečanjih po državi. 
Prav tako čestitke režiserki Niki in za-
hvala za njen trud in delo. Še naprej si 
bomo prizadevali, da bodo na kranj-
skogorskih odrskih deskah ustvarjali 
in nastopali mladi. Za Dinozavrijo pa 

seveda načrtujemo, da se bodo mladi 
z njo tako spomladi kot jeseni še pred-
stavljali občinstvu, tako v Ljudskem 

domu v Kranjski Gori kot tudi drugod 
po Sloveniji," so sporočili iz KPD Josip 
Lavtižar Kranjska Gora. 

Dinozavrija pometla s konkurenco 
Mladi gledališčniki, ki ustvarjajo pod okriljem Kulturno-prosvetnega društva  
Josip Lavtižar Kranjska Gora, so se udeležili 19. Otroškega festivala gledaliških  
sanj v Pionirskem domu v Ljubljani in pometli s konkurenco. 

S predstavo Dinozavrija so osvojili več nagrad.

JANKO RABIČ

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - 
Kranjska Gora ocenjujejo, da je bilo pre-
teklo enoletno obdobje kljub znanim 
razmeram in ob spoštovanju ukrepov 
proti širjenju koronavirusa uspešno. 
Programa koncertov in nastopov jim 
ni uspelo v celoti uresničiti, vendar je 
tudi izvedenih 66 vaj in 26 nastopov lep 
dosežek. V občini Kranjska Gora so bili 
odmevni trije njihovi nastopi: poletni 
koncert za turiste in druge obiskoval-
ce Zgoornjesavske doline na trgu pred 
cerkvijo v Kranjski Gori, nastop na 
odprtju visečega mostu na pešpoti do 
jezera v Jasni in novoletni koncert v 
dvorani Vitranc. Ponosni so, da jim je 
vendarle uspelo ob kar zahtevnem or-
ganizacijskem zalogaju posneti sklad-

be v okviru projekta Ljudska (z)godba z 
osrednjima gostoma Moniko Bohinec 
in Klemenom Torkarjem ter mešanim 
pevskim zborom Odmev iz Kamnika. 
Promocijskega koncerta jim ni uspelo 
pripraviti, načrtujejo ga letos v Jasni v 
Kranjski Gori in na Stari Savi na Jese-
nicah. Predsednik orkestra Anton Ju-
stin je na letnem zboru pri oceni dela 
poudaril, da so zadovoljni s sodelova-
njem z Glasbeno šolo Jesenice, od ko-
der prihajajo mladi glasbeniki. Velika 
želja je, da bi jih bilo v prihodnje še več, 

predvsem za dopolnitev sekcij instru-
mentalistov, kjer jih največ manjka. 
Posebej so se razveselili, da so spet na-
šli živi stik s publiko. To se je posebej 
odrazilo na spomladanskem koncertu 
na Jesenicah, kjer je bila osrednja po-
zornost namenjena trem mladim glas-
benicam – Raheli Češarek, Manci Noč 
in Neji Anderle. Letos uspešno zaklju-
čujejo Konservatorij za glasbo in balet v 
Ljubljani in na glasbenih tekmovanjih 
že dosegajo vrhunske rezultate. Študij 
bodo nadaljevale na evropskih glasbe-
nih akademijah. Sedaj godbeniki že na-
črtujejo nove repertoarje skladb, kon-
certe in nastope v obeh občinah. Veseli 
so vsakega povabila, saj se zavedajo, da 
stalni stik s publiko veliko prispeva h 
kvalitetni rasti orkestra, ki je že kar 
nekaj let stalnica. 

Spet prijaznejši časi za godbenike

Veseli so vsakega povabila, 
saj se zavedajo, da stalni stik 
s publiko veliko prispeva h 
kvalitetni rasti orkestra, ki je 
že kar nekaj let stalnica.
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V preteklosti je na vsakem gorenjskem vrtu ob hiši – v 
Zgornjesavski dolini mu še danes rečejo greda – raslo tudi 
nekaj zelišč. Kamilico, šetraj, luštrek in žajbelj so gospo-
dinje dodajale, da so izboljšale okus jedi, ki so jih pripra-
vljale za svoje družine, in jih uporabile, kadar je bilo treba 
poskrbeti za poškodbo, slabo počutje ali bolezen kakšnega 
od članov družine. 
Za kaj vse lahko uporabimo tradicionalna zelišča, ki raste-
jo po gorenjskih vrtovih, pa tudi tista, ki so k nam prišla 
v sodobnem času, si lahko ogledamo na razstavi Vse arc-
nije z rož narjene, ki sta jo v Liznjekovi domačiji postavila 
Gornjesavski muzej Jesenice in Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (Ragor). 
Kot je na odprtju, ki ga je spremljalo predavanje zeliščarke 
Monike Mulej, povedala soavtorica razstave Špela Smolej 
Milat, kustodinja Gornjesavskega muzeja, so idejo za raz-
stavo našli v žlahtni tradiciji zeliščarstva, ki ga še danes 
predstavlja lik Pehte iz Vandotovih pravljic, k sodelovanju 
pa so povabili Ragor, kjer z zeliščarji že dolgo sodelujejo. 
Urška Luks, vodja projekta Pehtina zelišča na Ragorju, je 
pojasnila, da so projekt začeli z delavnico pred več kot de-
setletjem prav v občini Kranjska Gora. Interes je bil tako 
velik, da so jo nadgradili v sklop praktičnih izobraževanj, 
predavanj in strokovnih ekskurzij, ki ga letos podpirajo 
štiri zgornjegorenjske občine.
In če so bili v začetku udeleženci predvsem mlajši upo-
kojenci, se jim v zadnjem obdobju pridružujejo mladi, ki 

si želijo poglobljenih znanj. Predavanja in delavnice vsa-
ko leto nadgrajujejo, ker se večina udeležencev v projekt 
vključi več kot enkrat. 
Udeleženci odprtja razstave, ki je bila v Liznjekovi hiši prej-
šnji petek, so dogodek sklenili v prijetnem pogovoru z Mo-
niko Mulej, ki sicer z možem vodi zeliščarsko kmetijo v 
okolici Litije. 
Na vprašanje, katera zelišča bi morala na vrtu imeti vsaka 
družina, pa je odgovorila takole: "Predlagam, da pri odloči-
tvi o tem, katera zelišča boste nasadili v svojem vrtu, izha-
jate iz težav, ki jih imate. Posadite nekaj, kar boste lahko 
uporabili pri prehladih: kamilico, žajbelj ali žepek, pri roki 
je dobro imeti tudi kaj, kar pomaga pri težavah z želodcem 
– na primer hermeliko, rman in kamilico. Če se urežemo 
ali udarimo, pomaga list sveže hermelike, aloja je dobra za 
opekline ... Za bolj specifične težave, na primer z ožiljem, 
lahko posejete malo ajde, nežna materina dušica in kami-
lica ali oves pa vam bodo pomirili živce."
Zeliščno-zelenjavni vrt – gredo – bo (spet) imela tudi Li-
znjekova domačija. Nanj bodo posadili pehtran, peteršilj, 
luštrek, vinsko rutico, ajbiš in pelin, torej vse tisto, kar so 
na vrtove tik ob domačijah gospodinje sadile nekoč. Rman 
in materino dušico so nabirale na travnikih, danes modne 
sivke in rožmarina včasih na Gorenjskem ni bilo, je še z 
nasmehom povedala Špela Smolej Milat. 

Vse arcnije z rož narjene
Vse do sredine junija je v Liznjekovi hiši na ogled razstava, na kateri so 
predstavljena zelišča, ki so jih za boljši okus jedi in boljše zdravje uporabljale naše 
babice, pa tudi tista, ki so na naše vrtove in v uporabo prišla šele v zadnjem času.

Udeleženci odprtja razstave, ki je bila v Liznjekovi hiši prejšnji 
petek, so dogodek sklenili v prijetnem pogovoru ob zeliščnem 
čaju in prigrizku – zeliščni skuti na kruhu.

Zelišča so včasih rasla na vsakem vrtu ob hiši – v Zgornjesavski 
dolini mu še zdaj rečejo greda. Uporabljali so jih, tako kot vse bolj 
tudi danes, da so z njimi izboljšali okus jedi in pozdravili kakšno 
rano in tudi bolezen.
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Pobuda je prišla iz največjega ponu-
dnika hotelskih storitev v občini – od 
vodje hotela Ramada Resort Aide Ka-
dič do učiteljice likovne umetnosti 
Marte Mertelj. Potem pa se je začelo. 
Učenci so zavihali rokave in ustvarili 
slike iz naravnih materialov. "Sode-
lovalo je več kot trideset otrok. To so 
bili šestošolci in tisti, ki so kot neob-
vezen izbirni predmet izbrali ume-
tnost. "Najprej smo nabirali listje, ve-
jice, cvetove, mah in drugo rastlinje, 
vse stisnili in posušili, nato pa začeli 
ustvarjati. Doma smo našli še kakšne 
suhe rezine pomaranč in podobno. Te 
materiale smo lepili na platno in na-
stala so čudovita dela," je zadovoljno 
povedala Mertljeva in dodala, da je bil 
izziv tudi skupinsko delo, saj so učen-
ci delali po skupinah, posledično pa 
se je bilo treba prilagajati, usklajevati, 

dogovarjati ..., kar ni vedno lahko.
Zakaj pravzaprav tovrstno sodelova-
nje? "Tudi v našem podjetju podpira-
mo pozitiven odnos do okolja. Trudi-
mo se za uporabo čim manj plastike, 
stavimo na trajnost. In zavedamo se, 
da je treba začeti že pri mladih, zato 
smo dali pobudo, da nekaj ustvarijo 
iz naravnih materialov in dokažejo, 
da je tudi to lahko nadvse lepo," je 
poudarila Kadičeva. Prav tako so za 
vse učence pripravili diplome iz kar-
tona, poskrbeli so, da na dogodku ni 
bilo plastike, pisala za ocenjevanje del 
so bila lesena ... Strokovno komisijo 
so sestavljali predsednica Turistič-
nega društva Kranjska Gora Klavdija 
Gomboc, direktor Komunale Kranj-
ska Gora Blaž Knific in lektorica ter 
novinarka Karmen Sluga. Vsi so bili 
enotnega mnenja, da so se šolarji zelo 
potrudili in pokazali vso svojo inova-
tivnost ter ustvarjalnost. Pohvalili pa 
so predvsem njihovo zavedanje, da 
je narava, ki nas obdaja v Zgornjesa-

vski dolini, vredna zlata in jo mora-
mo čuvati ter ohranjati za naslednje 
rodove. Za izdelke so vsi ostali lahko 
glasovali na Facebookove strani Hita 
Alpinee. V nekaj dneh so nabrali več 
kot petsto všečkov. Za najboljšo sliko 
je bilo izbrano delo, ki so ga ustvarili 
Ožbej, Til in Lovro – Kekec pod gorami. 
Drugo mesto sta zasedli Maja in Tara 
s Planinsko deklico s kitko (kitko sta 
spletli kar iz sena), tretje pa Tinkara 
in Sara z Nasmejano deklico.
Ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora Milan Rogelj je bil navdušen, ker 
so se v Hitu Alpinei tako potrudili, 
pripravili zanimiv dogodek in otroke 
lepo sprejeli ter pogostili. Poudaril je, 
da tudi drugi šolarji niso pozabili na 
dan Zemlje. Ti so sodelovali na glas-
benih delavnicah z naslovom Tolkalni 
krog, prvošolci so se odpravili na Sta-
ro Savo na Jesenice, kjer so spoznavali 
glasbila in stare igre, otroci iz vrtca pa 
so si v Ljudskem domu v Kranjski Gori 
ogledali predstavo o varovanju okolja. 

Ustvarjali so iz naravnih materialov
Podjetje Hit Alpinea Kranjska Gora in Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora 
sta letos 22. aprila skupaj počastila dan Zemlje.

Tudi diplome za učence so bile narejene iz kartona.

Za najboljšo sliko je bilo izbrano delo,  
ki so ga ustvarili Ožbej, Til in Lovro. 
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Na muzejskem večeru v Slovenskem planinskem muzeju 
v Mojstrani so v začetku aprila predstavili nov dokumen-
tarni film o Nejcu Zaplotniku, ki ga je režiral Borut Marter 
in je nastal v produkciji Planinskega društva Kranj. Kako 
so doživljali in tudi še danes vidijo našega izjemnega al-
pinista in pisca Nejca Zaplotnika, so v dokumentarnem 
filmu spregovorili njegovi najbližji, žena Mojca, sin Jernej 
in prijatelja ter soplezalca Tone Perčič in Tomaž Jamnik - 
Mišo. Film vsebuje tudi originalne posnetke legendarnega 
vzpona na Mount Everest iz leta 1979, ki jih je prispeval 
član takratne odprave Marko Štremfelj. 
Ob tem so predstavili tudi Alpinistični dnevnik, ki ga je Nejc 
Zaplotnik pisal med letoma 1969 in 1971 in je uradno izšel 
15. aprila, ob 70. obletnici njegovega rojstva. Nejc je dnev-
nik pisal v najstniških letih, ko je začenjal svojo alpinistič-
no pot. V njem opisuje svoje prve vzpone in dogodivščine, 
ki so ob tem spremljale njega samega, plezalne prijatelje, 
širšo alpinistično druščino, njegovo dekle in kasnejšo ženo 

Mojco ... Še do lani so za dnevnik vedeli le domači, po več 
kot pol stoletja pa je Mojca Zaplotnik Jamnik dala dovo-
ljenje za knjižno izdajo Planinskemu društvu Kranj. Tudi 
zato, ker bodo sredstva od prodaje namenjena delovanju 
Odseka Nejca Zaplotnika za ljudi z različnimi zmožnostmi, 
ki so ga ustanovili v društvu in katerega načelnik je para-
limpijec plavalec Darko Đurić. 
Alpinistični dnevnik Nejca Zaplotnika je moč kupiti tudi v 
Slovenskem planinskem muzeju, kjer je do 8. maja še na 
ogled razstava Himalajski plezalci pišejo brez rokavic.

Nejčev dnevnik in film 
o njem

Sredstva, zbrana z Nejčevim dnevnikom, bodo šla v dobrodelni 
namen. / Foto: Primož Pičulin

SUZANA P. KOVAČIČ

"Ni gorá, kar sem jih videl, ki bi 
bile mojemu srcu bliže kakor Julij-
ske Alpe," je zapisal dr. Julius Kugy 
(1858–1944), pravnik, alpinist, častnik, 
pisatelj, humanist. V Slovenskem pla-
ninskem muzeju v Mojstrani v tem 
času poteka bralno-študijski krožek 
Iz življenja v gorah s Kugyjem, ki ga 
vodi kustosinja pedagoginja Natalija 
Štular in s katerim ljudi spodbujajo k 
prebiranju planinske literature. "Kugy 
je poet Julijskih Alp in odločila sem se, 
da preberem vse njegove knjige, ki so 
me čisto prevzele. Tako lep, poetični 
jezik ima, tako slikovit besedni zaklad 
in prvinske opise, da si dejansko pred-
stavljamo vse te gore. Izredno je širo-
ka njegova paleta tem in o tem se že-
lim pogovarjati na bralno-študijskem 
krožku. Ne le da ljudje njegove knjige 
preberejo, ampak da se jih kakšna 
tema tudi globlje dotakne, da sami 
kaj raziščejo, začnejo brati kritično. 

Kugyju na primer ni bilo všeč, ko so 
bile vsepovsod tako markirane poti – 
in zakaj ne bi bila to tema tudi za da-
nes," je povzela Natalija Štular. Kugy 
se je pisanja lotil v svojih zrelih letih 
in napisal sedem knjig, od katerih 

jih je šest posvetil Julijskim Alpam. V 
svojih delih je vedno opeval tudi lepo-
te reke Soče. Naslednje srečanje bo 30. 
maja ob 19. uri v Slovenskem planin-
skem muzeju. Junija sledi študijska 
ekskurzija. 

Krožek, posvečen poetu Julijskih Alp

- 10 %
kupon

-  za večino prenosnih in 
namiznih računalnikov

-  odlična poživitev starejših 
računalnikov

-  vgradnja hitrega 
elektronskega SSD diska

-  stroški običajno 
100 - 130 € 

Pohitrite svoj računalnik!

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.
Kupon je veljaven do 31. 5. 2022.
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Pohod na pobudo Borisovih staršev 
Bojane in Igorja bi moral biti že 2. 
aprila, prav na svetovni dan zaveda-
nja o avtizmu. A je bil zaradi slabega 
vremena prestavljen. Kot da nam so-
bote v aprilu niso želele nakloniti ne-
kaj sonca ... 
Pa se tokrat nismo dali. Zbrali smo se 
pred osnovno šolo v Kranjski Gori in 
se peš odpravili skozi središče kraja. 
Borisova družina, sorodniki, prijatelji, 
sošolci iz prvega razreda ... Prišla je 
tudi Aylin z Jesenic, prav tako avtist-
ka, ki jo je spremljala mamica Lejla. 
Izpod dežnikov so nam med potjo ple-
sali modri baloni, simbol zavedanja o 
avtizmu, za katere je poskrbela Obči-
na Kranjska Gora. Na naših ustnicah 
pa nasmehi in opogumljajoče besede, 
da verjamemo, da se družba lahko 
spremeni in sprejme tudi drugačne od 
nas. Resda počasi, a obupati pri tem 
nikoli ne gre. In če je vedno močneje 

deževalo in nas močilo na res vsakem 
koraku, je za nas vsaka kaplja pred-
stavljala upanje za boljši svet, za več 
pravic za osebe z avtizmom ... 
Zadnji postanek smo imeli v Gostilni 
in piceriji Bor v Kranjski Gori, kjer so 
nas prijazno sprejeli in nam postregli 
pico in sok. Ko smo se okrepčali in po-
greli, smo se odpravili proti domu. Bo-
gatejši za lepo, plemenito izkušnjo. In 
z modrimi baloni, ki so si jih nekateri 
Borisovi prijatelji pripeli kar na šolske 
torbe, da le en dan na leto o zavedanju 
o avtizmu ne bo šel prehitro v pozabo. 
Naj ne počijo prekmalu … 
In naj se članek konča z besedami Bo-
risove mamice Bojane, ki je in bo tudi 
v prihodnje "Borisov glas": "Sprehod z 
modrimi baloni zagotovo ne bo od-
pravil krivic, zagotovo ne bo odpravil 
sistemskih napak in zagotovo ne bo 
popravil stanja oseb z avtizmom v 
zdravstvenem, šolskem, zaposlitve-
nem sistemu ... Zagotovo ne bo združil 
nezdružljivih, zagotovo ne bo odpravil 

razprav znotraj skupnosti – ali je mo-
dra barva primerna, ali je košček se-
stavljanke navdih ali 'sramota'… Za-
gotovo ne bo odpravil vseh neumnih, 
stereotipnih izjav posameznikov. Za-
gotovo ne bo izboljšal sveta … Bo pa 
sprehod z modrimi baloni okrepil vezi 
v lokalni skupnosti. Bo pa postavil Bo-
risa in Aylin v ospredje za en cel dan. 
Bo pa to sprehod, ki bo poln smeha, 
iskrenih stiskov rok, besed spodbude, 
močnih objemov. Bo pa to sprehod, 
ki ga vsi mi potrebujemo – sprehod v 
krogu čudovitih ljudi. In nam to zado-
stuje." 
V čast Borisu ter Aylin in v znak za-
vedanja, da avtizem je med nami, so 
2. aprila z modro barvo osvetlili tudi 
kranjskogorski Ljudski dom. 

Z modrimi baloni na pohod za Borisa 
Deveti april je bil mrzel dan. Deževen. Na trenutke celo snežen. Veter je bril kot 
pozimi. Podoba v naših srcih pa je bila povsem drugačna – toplina, spokojnost, 
spoštovanje. Do Borisa, osemletnika, avtista, ki obiskuje prvi razred Osnovne šole 
Josipa Vandota Kranjska Gora. Zanj smo se odpravili na pohod … 

Osemletni Boris

Pohodniki pred osnovno šolo v Kranjski Gori
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Turistično društvo Rateče - Planica je v petek, 22. aprila, na 
predavanje na temo modernih balkonskih zasaditev povabilo 
Roka Antolina iz Vrtnarstva Antolin. Udeleženke so se seznanile 
s postopki sajenja rastlin, kombinacijami, odpornimi na sonce 
in senco, ter z izbiro prave zemlje in gnojil. Ob zaključku dveur-
nega predavanja so prejele tudi rožice. S. K. 

O modernih balkonskih zasaditvah

V dvorani domače krajevne skupnosti je predaval Rok Antolin.

KARMEN SLUGA

"V letu 2021 je bilo delo organov zaradi epidemije covida-19 
okrnjeno in oteženo. Vseh aktivnosti, sploh v povezavi z 
druženjem, tekmovanji, usposabljanji in izobraževanji, 
nismo mogli izvesti. Smo pa uspešno izvedli investicijski 
program, nabavo gasilske opreme in vozil ter redna inve-
sticijska dela v gasilskih domovih," je poudaril predsednik 
zveze Robert Plavčak. Člani društev so se udeležili usposa-
bljanj za notranji napad modul A, B in C, za reševanje iz 
višin in globin v urbanem okolju in za delo s helikopterjem. 
"V letu 2021 smo zabeležili 24 intervencijskih dogodkov oz. 
posredovanj gasilskih enot na območju občine. Pretežni de-
lež predstavljajo tehnična pomoč in požari, sledijo poplavni 
dogodki," je povedal poveljnik zveze Jožef Lavtižar in pouda-
ril, da usmeritev pri pripravi načrta za aktiviranje gasilskih 
enot, da vanj vključijo tudi alarmiranje gasilskih enot pri 
prometnih nesrečah, na Upravi za zaščito in reševanje ni 
naletela na odobravanje. "Z Uprave smo prejeli celo zahtevo, 
da ta del načrta izvzamemo iz dokumenta. Pri alarmiranju 
gasilskih enot pri nesrečah v cestnem prometu nikakor ne 
gre za posredovanje tehničnega reševanja ponesrečencev iz 
vozil, kar je definitivno v domeni poklicne enote GARS Jese-
nice, pač pa gre pri teh nesrečah za takojšnje oz. zgodnejše 
ukrepanje zavarovanja prometa, neposredne okolice, mo-

rebitno takojšnje gašenje požara na vozilu in podobno. Ga-
silske enote GZ Kranjska Gora imajo neprimerno hitrejši 
čas dostopa do dogodka ali nesreče kot poklicna enota, ki je 
od Kranjske Gore oddaljena skoraj trideset kilometrov. Pri 
tem ne smemo pozabiti na dodaten čas dostopa te enote 
npr. na Vršič, Korensko sedlo, v Planico, Radovno, Vrata ter 
na vse nekategorizirane ceste ali gozdne poti. Vse to opra-
vičuje vključevanje gasilskih enot GZ Kranjska Gora v načrt 
aktiviranja in alarmiranja pri posredovanju v nesrečah v 
cestnem prometu," je bil jasen Lavtižar. Do konca leta se 
bodo gasilci udeleževali tekmovanj, izobraževanj, srečanj 
in ekskurzij – vsi z eno željo: da bi vse znova potekalo kot 
pred koronskimi omejitvami.

Epidemija je omejevala aktivnosti v lanskem letu
V Gasilski zvezi (GZ) Kranjska Gora, ki združuje šest prostovoljnih gasilskih 
društev, so potrdili poročila o delu v lanskem letu. 

Dunaj 
in živalski vrt

Benetke z otoki

Edinstvena reka
Una, Bihać in Drvar 

Milano in
vlak čez 100 dolin

GARDALAND - dnevni

21. 5., 1. 10., 1 dan

28. 5., 1 dan

21. 5., 10. 9., 1 dan

4. 6., 2 dni

4. 6.,2 dni

14. 5., 28. 5., 1 dan

 63,00

55,00

  49,00

179,00

65,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

124,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Bizeljsko in
Kostanjevica na Krki

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

Boromejski otoki 
in jezero Maggiore

21. 5., 3. 9., 1 dan 7. 5., 2 dni
63,00 159,00

od

EUR EUR

od

Etnološki biseri 
Obsotelja

                              

 edinstven pogled z ladje na vasice Monterosso, Riomaggiore, 
Manarola, Corniglia in Vernazza, obisk Luce in Pise

 169,00
 EUR

Cinque terre, pisane vasice - z vlakom in ladjo

od
   4. 6., 2 dni

AR
R

IV
A 

D
.O

.O
.,

 U
LI

C
A 

M
IR

K
A 

VA
D

N
O

VA
 8

, K
R

AN
J



24 | DRUŠTVA

JANKO RABIČ

Kljub drugačnim časom v preteklem 
enoletnem obdobju so v Planinskem 
društvu Dovje - Mojstrana zadovoljni 
z doseženim. Na nedavnem občnem 
zboru je bilo iz poročil predsednika 
Gregorja Berceta in načelnikov alpini-
stičnega, mladinskega, markacijske-
ga in drugih odsekov razvidno, da so 
sledili začrtanim ciljem, čeprav vsega 
niso mogli uresničiti. Ob spoštovanju 
ukrepov in z manjšim številom nočitev 
tujih planincev in nekaterih drugih te-
žavah so uspešno izpeljali poletno se-
zono v dolini Vrata, kjer ima društvo v 
upravljanju Aljažev dom in Šlajmarjev 
dom. Na občnem zboru so podelili tri 
priznanja. Vesna Lotrič je prejela zlati 
častni znak Planinske zveze Slovenije 
za dosežke na področju izobraževanja 
mladih, vodenje mladinskega odseka 
ter povezovanje z drugimi društvi in 
organizacijami. Janez Pečar je prejel 
srebrni častni znak Planinske zveze 
Slovenije za aktivno sodelovanje v go-
spodarskem odseku in Gregor Kofler 
srebrni društveni znak za dosežke v al-
pinizmu, izobraževanje mladih alpini-
stov in vodenje alpinističnega odseka. 
V aprilu so vse moči usmerili v pri-

prave na novo sezono v Vratih. Alja-
žev dom bodo odprli 7. maja, osebje bo 
spet skrbelo za gostoljubnost, dobro 
počutje vseh, ki bodo obiskali to zna-
no triglavsko dolino. Šlajmarjev dom 
bo tudi letos namenjen planinskim 
taborom, šolam v naravi in drugim 
oblikam izobraževanja. Na začetku 
sezone pa so se v društvu znašli pred 
kar precejšnjimi težavami. V maju in 
verjetno še v juniju bo potekalo asfal-

tiranje ceste od Mojstrane do Vrat, kar 
jim bo otežilo oskrbovanje Aljaževega 
doma, zaradi zapor bo tudi omejen 
dostop planincev in drugih obisko-
valcev. V društvu se sicer vključujejo v 
skupna prizadevanja Občine Kranjska 
Gora za umirjanje prometa v Vrata, 
vendar ob sedanjem poteku asfaltira-
nja in kasnejšem predvidenem pro-
metnem režimu še nimajo odgovora 
na marsikatero vprašanje. 

Paleta dejavnosti v vrstah PD Dovje - Mojstrana

Aljažev dom spet pričakuje planince.

JANKO RABIČ

Člani Društva Gorska reševalna služba Mojstrana so vedno 
v pripravljenosti, da priskočijo na pomoč planincem in 
drugim obiskovalcem gora, ko se znajdejo v težavah. Re-
ševalne akcije na njihovem območju so večkrat zelo zah-
tevne, predvsem reševanje alpinistov iz plezalnih sten. Iz 
poročila predsednika Joža Martinjaka na občnem zboru je 
bilo razvidno, da je bilo tudi leto 2021 za reševalce večkrat 
naporno. Opravili so 41 reševalnih in iskalnih akcij, med 
njimi več iz zahtevnih sten Triglava in Škrlatice. V veliko 
pomoč sta bila helikopterja Slovenske vojske in Letalske 
policijske enote. Veliko pozornosti so namenjali zimske-
mu in letnemu usposabljanju, na Aljaževih dnevih so izve-
dli reševalno vajo, šolskim skupinam so nudili spremstvo 
na pohodih in jim predstavili delo ter opremo. Sodelovali 

so tudi s Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani, 
kjer so skupinam predstavljali reševalno delo, tako pri-
dobljena sredstva so nakazali v Sklad Okrešelj, ki skrbi za 
otroke ponesrečenih gorskih reševalcev. Veliko je bilo tudi 
različnega organizacijskega dela, sodelovanja z društvi v 
kraju in drugimi. Dobro so vzdrževali heliodroma v Vratih 
in Mojstrani, ki ju uporabljajo pri izvedbi reševalnih akcij. 
Že vrsto let jih pesti težava glede ustreznih prostorov. Sedaj 
upajo, da jih bodo v sodelovanju z Občino Kranjska Gora 
in Prostovoljnim gasilskim društvom pridobili in uredili v 
obnovljenem gasilskem domu v Mojstrani. 
Na občnem zboru so za novega predsednika izvolili Iztoka 
Arnola, za podpredsednika Jureta Vajsa in Rajka Lotriča, za 
gospodarja pa Davida Šmida. Dosedanjemu predsedniku 
Jožu Martinjaku so se zahvalili za uspešno vodenje dru-
štva v štirih mandatnih obdobjih, skupaj štirinajst let.  

Zahtevne akcije gorskih reševalcev 
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Zahvalili so se jim s priznanji
Na občnem zboru KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana so podelili priznanja in izvolili 
upravni odbor. Predsednik ostaja Marsel Gomboc, podpredsednica je Urša Oblak. 

Za delo na gledališkem področju so jubilejne Linhartove značke 
prejeli (od leve) Tinkara Baloh, Gašper Martinjak, Andrej Hrovat, 
Marsel Gomboc, Simon Brlogar, Barbara Troha Šimnic, Nataša 
Mrak, Primož Langus, Nina Luks Šuvak. Na sliki manjkajo Janez 
Korez, Miha Peternel, Matevž Smolej, Rok Čebulj, Mateja Langus, 
Jure Martinjak, Ivan Orejaš, Roman Veber, Maja Pečar Božič in 
Leona Rabič. / Besedilo: Suzana P. Kovačič, foto: Janez Vrzel

Splošne značke JSKD so na aprilskem občnem zboru prejele 
članice skupine za ročna dela (od leve) Marjana Klinar, Justi Kralj, 
Alenka Malej Kramar, Zdenka Urbanc, Danica Langus, Marja 
Dovžan, Danica Smolej. Na sliki manjkajo Marija Baš, Erika Bricelj, 
Margareta Drole, Metka Kern Trček, Brigita Režonja in Ivana (Jana) 
Fenz. Desno je vodja jeseniške območne izpostave JSKD Petra 
Ravnihar. / Foto: Janez Vrzel

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.
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Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

www.gorenjskiglas.si  
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Slovenska ekipa se je na jubilejni, 40. izdaji največjega med-
narodnega otroškega smučarskega tekmovanja Pinocchio v 
Abetoneju v Italiji, na katerem je sodelovalo 1800 športnic in 
športnikov iz 30 držav, odrezala izvrstno. V skupnem seštevku 
je namreč zasedla drugo mesto. Boljša je bila le italijanska A-
-ekipa, medtem ko je bila tretja Nemčija. V kategoriji U14 je na-
stopil tudi član Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora Lan 
Ivančič. V slalomu je bil kot najboljši slovenski predstavnik v 
svoji kategoriji sedmi, v veleslalomu pa deveti. K. S. 

Lan Ivančič z lepim uspehom na  
mednarodnem tekmovanju

Smučarji ekipno drugi 

Pred letošnjim Pokalom Vitranc je na smučišču Kekec v Kranjski 
Gori znova potekal dobrodelni Grubin memorial v spomin na 
nekdanjega smučarskega reprezentanta Draga Grubelnika, ki 
je leta 2015 umrl v prometni nesreči. Na njem se tradicionalno 
zberejo in v vijuganju med vratci pomerijo nekdanji slovenski 
in tuji smučarji, znani Slovenci in drugi ljubitelji smučanja. To-
krat so zbrana sredstva od startnin in drugih donacij namenili 
družini Jesenšek iz okolice Litije, zbrali pa so 15.700 evrov, sta 
sporočila organizatorja prireditve Rene Mlekuž in Domen Ma-
vrič. "Najlepše je bilo pri mojih otrocih spet videti nasmehe na 
obrazih in veselje, ki ga prej ni bilo," so povzeli besede Andreje 
Jesenšek, mame štirih otrok. Denar bodo najprej namenili za 
legalizacijo hiše, preostanek pa za plačilo položnic. K. S.

15.700 evrov za pomoč družini

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora, ki  tekmujejo v 3. 
slovenski ligi – zahod, so konec  marca odigrali še zadnjo 
tekmo sezone. V 18. krogu so gostovali v Kamniku in izgubili 
proti ekipi Calcit 3 (3231 : 3185). Od Kranjskogorčanov sta bila 
najboljša Drago Geršak s 558 in Boštjan Kos s 555 podrtimi 
keglji. Na lestvici so Kranjskogorčani ostali na 4. mestu. K. S. 

Konec kegljaške sezone
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KARMEN SLUGA

Ekipa U9, ki jo vodijo Peter Bizalj, Miha Bajt in Gašper 
Šmid, je osvojila bronasto medaljo. Moštvo U19 je državni 
podprvak, U16 pa državni prvak – obe postavi trenirata Ma-
tevž Seljak in Urban Vrevc. Prvi, drugi in četrti strelec lige 
v U16 so bili Matic Cerar, Tristan Bogataj in Aleksander Bo-
gataj. Ekipa U13 se je prav tako pokazala v najboljši luči in 
postala državni prvak. Trenira jih Damjan Fuchs, najboljši 
strelec lige je bil Nik Bokša, ekipo pa v juniju čaka še mini 
olimpijada v Celovcu in Beljaku. Ekipa U11 je osvojila peto 
mesto. V članski konkurenci pa so člani nastopili v malem 
floorballu in osvojili bronasto medaljo. 
Ko so bile tekme na državni ravni končane, pa se je šele 
začelo zares, kajti prav društvo Zelenci je skupaj s Floor-
ball zvezo Slovenije v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori ko-
nec aprila organiziralo mednarodni reprezentančni turnir 
igralcev do 19 let Floorball Alps Adria Future Stars Kranjska 
Gora. Turnir je potekal v sklopu reprezentančnega konca 
tedna, ki ga določi Mednarodna floorball zveza (IFF), ki 
ima sedež na Švedskem. 
"Od leta 1999 se v Dolini igra floorball. Bil sem prvi pisec 
pravilnikov za floorball in pobudnik ustanovitve Floorball 
zveze Slovenije, ki je bila ustanovljena 17. decembra 2000 
in je tudi polnopravna članica Mednarodne floorball zveze 
in Olimpijskega komiteja Slovenije. Od takrat ustvarjamo 
zgodbo. Od leta 2008 tudi zgodbo mladih floorball zvezd 
Športnega društva Zelenci Kranjska Gora. Nikoli pa si ni-

sem mislil, da bomo lahko organizirali reprezentančni 
turnir na domačih tleh. V naši Zgornjesavski dolini, občini 
Kranjska Gora," je bil ob tem vidno navdušen Roland Bra-
jič, gonilna sila, duša in srce tega športa v Dolini. 
Nastopile so mlade reprezentance Slovenije, Belgije in 
Madžarske – v starosti do 19 let. Turnirja se je udeležila 
tudi članska reprezentanca Slovenije. Za obe reprezentan-
ci, tako člansko kot do 19 let, je bil ta turnir priprava na 
bližajoče se kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Ob kon-
cu tridnevnega turnirja je slavila članska reprezentanca 
Slovenije pred slovensko mlado zasedbo, tretja je bila Ma-
džarska, četrta pa Belgija. Najboljši igralec, t. i. MVP player, 

Obetaven mladi rod v floorballu  
V Zgornjesavski dolini floorball živi že vrsto let, igralci ekip, ki sodijo pod okrilje 
Športnega društva Zelenci Kranjska Gora, pa vsako sezono končajo z izjemnimi 
rezultati. Tako je tudi letos. Na nedavnem državnem prvenstvu Slovenije so se 
znova vpisali v slovenski športni vrh. 

Bronasta ekipa U9

Mednarodni floorball turnir v Kranjski Gori
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Povsem novi  
Nissan Qashqai

že za 229 €/mesec* + bon za zimske pnevmatike* + 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Informativni izračun je narejen na dan 3. 1. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.540,00 €. Informativni izračun za skupni znesek 
kredita v višini 7.426,48 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.803,14 €. EOM = 6,85 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element 
v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.965,76 €, od tega znašata zavarovalna premija 268,64 € in strošek odobritve kredita 394,74 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih 
obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.310,38 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. 
Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in 
bon za zimske pnevmatike v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu »As new«. Pridržujemo si 
pravico do napak. Velja preko Nissan Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne 
cene (MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

Vrhunski crossover, elektrificiran z blagim hibridnim pogonom

PRI SVOJEM PRODAJALCU PREVERITE  
BOGATO PONUDBO VOZIL NISSAN, KI SO NA VOLJO TAKOJ
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si

NISSAN QQ NEW DEALER AD A5 JAN22 V1.indd   1 07/01/2022   12:52
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

je bil Nejc Oman iz reprezentance Slovenije do 19 let, naj-
boljši vratar pa Bence Borbely iz madžarske reprezentance. 
Češnja na torti pa je bilo dejstvo, da je selektor prepoznal 
trud in talent Kranjskogorčanov ter na turnir povabil tudi 
nekaj predstavnikov Zelencev. To so bili vratar Luka Noč 
ter igralci Gašper Šmid, Tristan Bogataj, Aleksander Boga-
taj, Jure Lakota in Anže Brajič. "Upamo, da so z dobro igro 
in obrambami dokazali, da si zaslužijo kakšno mesto v re-
prezentanci," je poudaril Roland Brajič. Turnir sta odprla 
predsednik Floorball zveze Slovenije Borut Mavsar in žu-
pan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat. Promotor turnirja 
je bil Denis Porčič - Chorchyp, ki je s seboj pripeljal tudi 
zmagovalca Exatlona Slovenije Franka Bajca. 
"Vsem se zahvaljujemo za sprejeto povabilo. S turnirjem in 
bivanjem v Zgornjesavski dolini so bili vsi zelo zadovoljni, 
o čemer priča odziv odgovornih iz vseh nastopajočih flo-
orball zvez, saj nas že sprašujejo, ali turnir lahko postane 
tradicionalen. Da sta sezona 2021/2022 ter ta turnir uspela 
in je bilo vse tako, kot je treba, se najlepše zahvaljujem 
svoji ekipi iz društva, ki mi stalno stoji ob strani, zunanjim 
prostovoljcem, Občini Kranjska Gora, upravljavcu Dvorane 
Vitranc, Turizmu Kranjska Gora, Goranu Jovanoviču iz ho-
tela Kompas, Matjažu Podlipniku, Marjanu Arhu iz Varno-
sti Arh, športni trgovini Sport station za praktične nagrade 

ter ne nazadnje Matjažu Arihu iz ATM TV Kranjska Gora za 
sliko, ki je šla po vsem svetu in tako ime Kranjske Gore po-
nesla v floorball kroge. Če sem koga nenamerno izpustil, 
se opravičujem in vam hkrati sporočam, da ste 'the best' 
Zelenci," je ponosno sklenil Brajič, ki v floorball vrste vabi 
tudi nove igralce in igralke od šestega leta starosti. 

Državni prvaki – ekipa U13
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SUZANA P. KOVAČIČ

Letos se dogodek po dveh letih, ko je 
potekal jeseni, spet seli v poznopomla-
danski termin. Red Bull Goni Pony, 
tekmovanje in zabavno dogajanje ob 
njem postreže tudi z resnimi športni-
mi rezultati. Rekord vzpona na Vršič z 
originalnim "ponijem" brez prestav je 
39 minut in 39 sekund. Tekmovalci se 
na pot poženejo iz Kranjske Gore, pre-
magati morajo 13 kilometrov in pol, 
801 višinski meter in 24 tlakovanih 
serpentin. Na kolesu brez prestav to 
ni enostavno, nekateri kolesa lep del 
poti tudi potiskajo ... Udeleženci tek-

movanja se bodo pomerili tudi v borbi 
z retro kostumografijo, najboljši bodo 
prav tako razglašeni in nagrajeni.

Še osmič na Vršič s »ponijem«, 
letos spet junija
V Kranjski Gori se bodo v soboto, 4. junija, zbrali 
ljubitelji klasičnih 20-palčnih zložljivih koles in se z 
njimi že osmič podali na dirko na Vršič. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

Potem ko je lani v Kranjski Gori potekal revijalni sprint 
svetovno priljubljene serije tekov z ovirami, bo v soboto in 
nedeljo, 21. in 22. maja, Slovenija prvič gostila polni Spar-
tan Trifecta Weekend. Start in cilj tekme so premaknili 
v Planico. "Glavni razlog za selitev projekta Spartan Race 
Kranjska Gora hosted by I Feel Slovenia iz centra Kranjske 
Gore pod vznožje planiških skakalnic je veliko število pri-
jav," je povedal Simon Rožnik, direktor agencije Extrem, ki 
je nosilec slovenske izdaje te serije tekov z ovirami. "Plani-
ca je bila že ves čas del naše trase, saj se bodo tekmovalci 
na najdaljši razdalji povzpeli tudi po hrbtišču velikanke – 
pa tudi čez Zelence, Kranjsko Goro do jezera Jasna – le da 
smo se zaradi boljše logistike in prometne razbremenitve 
Kranjske Gore odločili osrednje prizorišče premakniti v no-

rdijski center. Konec marca je bilo prijavljenih že več kot 
tisoč tekmovalcev s celega sveta, naša ambicija pa je na 
tekmo privabiti več tisoč tekmovalcev in obiskovalcev."
Kot je še povedal organizator, je tekmovanje primerno tako 
za profesionalne tekače, ki se borijo tudi za nastop na sve-
tovnem prvenstvu, kot ljubiteljske športnike, vsaj 5-kilome-
trski sprint z dvajsetimi ovirami oziroma izzivi pa je lahko 
tudi športna zabava za družino ali skupino prijateljev. "Še 
posebno bi radi poudarili, da je Spartan zabava in rekreacija 
za vsakogar. Seveda se lahko s tem ukvarjaš tudi profesi-
onalno, a za večino ljudi je to izziv, testiranje svojih zmo-
žnosti in priložnost za druženje. Sprint lahko odteče vsak, 
daljša izziva sta namenjena vzdržljivejšim tekmovalcem, 
otroci pa se bodo lahko na posebni progi z izzivom spoprijeli 
tekmovalno ali netekmovalno," je še pojasnil Rožnik. Na so-
botni večer bo koncert skupine CoverLover v Kranjski Gori.

Planica bo gostila novi 
svetovni izziv
V Planico, Kranjsko Goro in okolico 
21. in 22. maja prihaja Spartan Race 
Slovenija.

Spartan 2021 v Kranjski Gori / Foto: arhiv organizatorja

Letos je 10-letnica mednarodnega projek-
ta Alpe Adria Trail. Uspešno medsosed-
sko sodelovanje bodo zaznamovali s sim-
boličnim pohodom na Tromejo v sredo, 1. 
junija, z začetkom ob 10. uri iz Rateč. Na 
vrhu se bodo pridružili prijatelji iz Italije 
in Avstrije, ki se bodo na pohod odpravili 
iz izhodiščnih točk v svojih državah. Va-
bljeni, da se dogodka udeležite. S. K. 

Pohod ob obletnici 
Alpe Adria Trail

Izžrebani nagrajenci nagradne križan-
ke, objavljene v reviji Zgornjesav'c 5. 
aprila 2022 z geslom RADI SE IGRAMO 
TENIS, so: 1. nagrado, komplet brisače 
in torbice za obutev Top Ten, prejme 
Jože Štamcar iz Domžal, 2. nagrado, 
komplet teniških žogic, prejme Lucija 
Beznik iz Bohinjske Bistrice, in 3. na-
grado, komplet treh gripov za ročaj, 
prejme Lovro Kranjc iz Žirovnice. Na-
grajencem iskreno čestitamo.
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1.  nagrada: darilni bon OBI  v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do petka, 27. maja 2022, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Kdaj in kam 
jih saditi, kako 
jih gnojiti in 
zaščititi pred 
mrazom, 
škodljivci in 
boleznimi, 
so osrednja 
poglavja te 
knjige. V njej 
je tudi več kot 
250 fotografij 
različnih sort 
vrtnic, ki so 
na vsakem 
vrtu nekaj 
posebnega.

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

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

Število strani: 176 strani, 19 x 25 cm, trdo vezana    

                        + poštnina

2550
EUR
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GRANDLAND
IZBERI GA, KO SI ŽELIŠ VSE 

NOVI

Preizkusi ga v Avtotehni VIS

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,2–6,4 l/100 km, poraba električne energije: 15,1–15,5 kWh/100 km ter izpusti CO₂: 29–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0155–
0,0507 g/km. Trdi delci: 0,00032 g/km in število delcev: 0,1100 × 1011/km pri dizelskih motorjih. 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 koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa, ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Garancija povratnega odkupa velja za 
vsa nova osebna vozila Opel: Corsa, Astra, Crossland, Grandland, Combo Life, Zafira Life in Insignia, za katera je kupoprodajna pogodba sklenjena od 25. januarja do preklica. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja 
za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen. 
Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, 
dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). Ob nakupu novega vozila Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega 
vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna VIS d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega 
rabljenega vozila. Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Slika je simbolna. Ponudba velja do 31.5.2022.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

PE LJUBLJANA       01 58 18 510         info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                 04 281 71 70        info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA   04 502 40 00   info.skl@avtotehna-vis.si

NAJVEČJA ZALOGA VOZIL OPEL V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS! PREVERITE PONUDBO!
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti. Vsa nova vozila 
so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva - če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km 
pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR! 
Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 € bonusa.




