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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.
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Na naslovnici: Prikaz reševanja 
poškodovanega plezalca iz ferate 
v Mojstrani
Foto: Tina Dokl
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Glavne porabnike občinskih financ smo sanirali

 Ͱ Kakšna je vaša splošna ocena opravljenega dela?

Za moj drugi mandat je najbolj značilno to, da smo kon-
solidirali vse službe in dejavnosti, ki so financirane z ob-
činskimi proračunskimi sredstvi. Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani deluje bistveno bolje in je na dobri poti 
k samofinanciranju. Komunala Kranjska Gora posluje po-
zitivno kljub nizkim cenam storitev za naše občane v pri-
merjavi z drugimi občinami. Pa naj bo to cena odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda (ta se ni podražila vse od leta 
2014), pitne vode in odvoza odpadkov za občane, in tudi 
letos upam, da ne bo bistvenih podražitev kljub visokim 
cenam energentov.
Tudi podjetje Infrasport, ki se ukvarja z upravljanjem špor-
tne in turistične infrastrukture in je v večinski občinski 
lasti, smo finančno sanirali in ga potegnili iz rdečih šte-
vilk, v katerih je bil od same ustanovitve. Podjetje posluje 
pozitivno in je sposobno tudi samo financirati marsika-
tero investicijo, pa naj omenim samo letošnjo zamenjavo 
kompletne razsvetljave v dvorani. Infrasport med drugim 
upravlja tudi Ljudski dom v Kranjski Gori, veliko stavbo, ki 
bi lahko samo »zažirala« v občinski proračun, a zdaj odlič-
no funkcionira.
Ena mojih obljub je bilo urejeno parkirišče in otroška igra-
la na Dovjem. Izvajalec je izbran, dela bo zaključil do sep-
tembra.
Seveda sem ponosen na veliko stvari, ki nam jih je skupaj 
s svetniki in občinsko upravo uspelo premakniti, vendar je 
najbolj verodostojen podatek o poslovanju proračun, ki je v 
teh dveh mandatih skoraj dvakrat višji kot leta 2014.

 Ͱ Kako kaže z novimi neprofitnimi stanovanji?
Tik pred dokončanjem je projekt za večstanovanjsko hišo 
na Velikem bregu v Mojstrani. Večstanovanjska večja hiša 
ali blok bo še na območju Fabrke, kjer se usklajujemo le še 
z vodarji, projekt pa bo pripravljen za naslednji mandat. 

Oba bloka bosta namenjena neprofitnim stanovanjem, 
teh je trenutno v občini okrog 60.
Na področju Fabrke v Mojstrani bomo na občinsko parcelo 
premaknili tudi zabojnik, v katerem je bil montažni vrtec, 
in ga opremili za potrebe Civilne zaščite Kranjska Gora za 
začasne namestitve v primeru izrednih razmer ali potreb 
ob nesrečah.

 Ͱ Kako uspešni ste bili pri sofinanciranju investicij s 
strani države?
Zadovoljen sem, da projekti, za katere smo se dogovorili 
z ministrstvom za infrastrukturo, potekajo odlično. Regi-
onalno državno cesto do Kranjske Gore so obnovili, v gra-
dnji sta krožišče v Kranjski Gori pred policijo, ki bo konča-
no do julija, in krožišče v Podkorenu, ki naj bi bilo končano 
do sredine avgusta in kjer pride še povezovalna cesta do 
poligona. Ta cesta bo velikega pomena tudi za obe veliki 
športni prireditvi, Pokal Vitranc in planiške skoke.
Uspelo nam je pridobiti večino nepovratnih sredstev za 
vrtec v Mojstrani (860 tisoč evrov), kjer zdaj obnavljamo 
še stari del ter šolsko igrišče in pričakujemo še nekaj ne-

Janez Hrovat letos zaključuje drugi mandat vodenja Občine Kranjska Gora. 
V pogovoru je podal splošno oceno opravljenega dela in pojasnil nekaj 
aktualnih projektov.

SUZANA P. KOVAČIČ

Janez Hrovat

V Dolini si ne predstavljam velike industrije, 
glavna dejavnost bo še leta turizem. Sprejeti 
ga moramo kot dejstvo, tudi velike prireditve, 
ga upravljati z modrim vodenjem občine in 
odgovornih in ga skupaj z ljudmi nadzorovati, 
da nam ne bo ogrozil zasebnega utripa 
življenja, »zasužnjil« družin, degradiral 
narave.
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povratnih sredstev tudi pri tem delu 

gradnje.

Namenska nepovratna sredstva smo 

pridobili tudi za območje Triglavske-

ga narodnega parka, in sicer letno 

dobrih 650 tisoč evrov, ki smo jih lani 
porabili za ureditev vasice Radovna, 

letos pa bomo zgradili parkirišče za 
potrebe doline Vrata in most čez Tri-
glavsko Bistrico v Peričniku. Seveda 
ne smem mimo velikih sredstev iz 

naslova naravnih nesreč, ki smo jih 
uporabili za sanacijo poplav v Belci.

 Ͱ Ali napredujete s projektom 

umirjanja prometa v dolino Vrata?

Cesta bo do začetka glavne sezone v ju-

liju asfaltirana, skupaj s Triglavskim 
narodnim parkom bomo uvedli javni 

prevoz, žal pa se je zataknilo pri zapo-

ri ceste. To je stvar, ki se bo usklajeva-

la med ministrstvi, in upam, uredila 

do naslednjega leta. Vsekakor pa se 

stvari premikajo v pravo smer, obči-
na aktivno poganja projekt in si res 

želi uvedbe vseh predlaganih ukrepov 
skupaj z zaporo ceste. Samo vse sku-

paj bo omogočilo zaščito neokrnjene 
narave in tudi nemoteno gospodarje-

nje lastnikov v dolini.

 Ͱ Vlada je lani ureditev prometno 

in okoljsko preobremenjene ceste 

čez Vršič uvrstila med prostorske 
ureditve državnega pomena. Je kaj 
novega v zvezi s tem?
Letos bodo žal popravili le dva mo-

stova, ker sta se porušila sama vase. 

Osem let, kar sem župan, nismo mo-

gli skupaj s sosedi Bovčani premakni-
ti na Vršiču skoraj nič in samo želim 
si, da bi ta uvrstitev v prvo prioriteto 

prinesla neki nujen napredek.

 Ͱ Ste skrbeli za enakomerni razvoj 
krajevnih skupnosti v občini?
Nimam slabe vesti, da ne bi enako-

merno vlagali. Res ne vsako leto pov-

sod, ker to se ne da, v globalu zadnjih 

dveh mandatov pa smo zagotovo po 

vseh KS enakomerno vlagali in skrbe-

li za razvoj.

 Ͱ Poletna turistična sezona je pred 
vrati. Kakšna so pričakovanja?
Znova pričakujemo precej obiska, ne 
glede na to, da turističnih bonov ni 
več. Vračajo se tujci. Parkirni sistem 

nadgrajujemo, saj želimo, da ljudje 
avtomobile parkirajo na urejenih 

mestih in ne v osrčju gorskih dolin, 
na gozdnih prometnicah. Z urejenim 

parkirnim sistemom bomo pripomo-

gli k bolj uravnoteženemu, zelenemu 
in prijaznemu turizmu. Veliko sode-

lujemo s Turizmom Kranjska Gora, 
Slovenskim planinskim muzejem, 
turističnimi društvi in drugimi pri 
ozaveščanju obiskovalcev, s pozivi k 
boljši kulturi obnašanja v naravnem 

okolju.

Zaradi naših ohranjenih naravnih da-

nosti, dobrega dela pri promociji za-

dnjih let smo dosegli prepoznavnost, 

ki se je ne bi sramovali niti mnogo 

večji centri. Žal to prinaša tudi večje 
povpraševanje po nepremičninah v 
občini, ki dosegajo astronomske, naj-
višje cene v državi.

 Ͱ Koliko novogradenj še prenese 
Dolina?

V mojem mandatu nismo spremenili 

v zazidljivo niti ene kmetijske parcele. 

Vse, kar se dela, se dela na prejšnjih 

prostorskih planih. Skoraj vsa zazi-
dljiva zemljišča in vrtovi so pozida-

ni, razen redkih izjem. Dogajajo se 

že adaptacije starih hiš, podiranje in 
gradnja novih. Upam pa, da še dolga 

leta ne bomo pozidali vitalnih delov 

kmetijske zemlje in da ne bomo Zgor-

njesavci popustili pritiskom lobijev.

 Ͱ Ali bodo na parkirišču pri policiji 
v Kranjski Gori zrasli hoteli?
Gre za star zazidalni načrt, še iz časa 
skupne Občine Jesenice, za tri hotele, 
parcele so zasebne, niso pa še pred 

gradnjo. Pod objekti bo garažna hiša 
za 500, 600 avtomobilov, za katero je 

projekt v sklepni fazi.

 Ͱ Za širitev Doma Viharnik se pri-
pravlja OPPN. Nekatere stanovalce 
sosednjega bloka skrbi, da jim bo 
investitor s prizidkom vzel kar ne-

kaj dnevne svetlobe, sonca in da bo 
tudi vrednost njihovih nepremičnin 
zato manjša.
Govoriva o relaciji Viharnik – policij-
ski blok, kjer bi bilo med stavbama 

približno 40 metrov razdalje. V tem 
trenutku povem lahko samo, da je 

bila za OPPN Porentov dom, kamor 

spada tudi dom Viharnik, zahtevana 

preveritev vplivov na okolje, kar bo 

stvar podaljšalo.

 Ͱ Prihodnje leto bo v Planici sve-

tovno nordijsko prvenstvo. Kako se 
logistično tudi na občini pripravljate 
na ta dogodek?
Obnovo regionalne ceste sem omenil, 

uredili bomo še nekaj začasnih parki-
rišč za ta namen. Jeseni naj bi skupaj 
z državo (čakamo na razpis) v Gozdu 
- Martuljku uredili pločnik za spodnji 
del od Jurča (mlekarne) do uvoza v 
kamp Špik, skupaj s parkiriščem. Or-

ganizatorji prireditve bodo poskušali 

zagotoviti čim več javnih prevozov.
Kar nekaj ljudi se je poistovetilo s tem 

dogodkom in vedo, kako pomemben 

je. V Dolini si ne predstavljam veli-

ke industrije, glavna dejavnost bo 

še leta turizem. Sprejeti ga moramo 
kot dejstvo, tudi velike prireditve, ga 

upravljati z modrim vodenjem občine 
in odgovornih in ga skupaj z ljudmi 

nadzorovati, da nam ne bo ogrozil za-

sebnega utripa življenja, »zasužnjil« 
družin, degradiral narave.

 Ͱ Po dolgem času ste v občini dobili 
svojo poslanko Katarino Štravs. Kaj 
si obetate od nje?

Zelo sem vesel njene izvolitve, ne na-

zadnje je tudi občinska svetnica na 
naši Alpski listi. Lahko jo bomo vsaj 

kaj vprašali, mogoče nam odpre ka-

kšna vrata več? Želim ji uspešno delo 
in se nadejam, da kmalu iz Ljubljane 

dobimo kakšno pozitivno informacijo. 

Čakamo na odgovor za sofinanciranje 
območja gozdne ceste po podoru nad 
Belco. Čakamo tudi na izid razpisa 
za sofinanciranje naložb v smučišča 
in upamo, da se nekaj denarja od 35 

milijonov evrov nameni tudi Kranjski 

Gori za gondolo Vitranc 1, zasneževa-

nje in ureditev prog. Ponosen pa sem, 

da že stoji štirisedežnica na Vitranc 2, 
ki jo bodo zagnali v poletni sezoni.

Brez pomoči države, katere podaljša-

ne roke so poslanci, občina ne zmore 
največjih investicij, ne glede na to, da 
imamo rekordni občinski proračun in 
skoraj štirimilijonski presežek iz pre-

teklih let, ki kaže na pravilne odloči-
tve v minulih osmih letih.
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Zahvalili so se jim s priznanji

Poveljnik Občinskega štaba CZ Kranj-
ska Gora Blaž Lavtižar se je zahvalil za 
sodelovanje in pomoč vsem struktu-
ram v sistemu zaščite in reševanja v 
občini, posameznikom in organiza-
cijam, ki so se »čez noč« uspešno in 
odgovorno odzvali in delovali v obdo-
bju razglašene epidemije covida-19. 
Povzel je aktivnosti kot odziv na epi-
demijo, ki so bile, kot je pojasnil Lav-
tižar, skladne tako z vladnimi ukrepi 
in navodili kot s krovnim dokumen-
tom, ki so ga sprejeli v občini in se 
po njem ravnali ter ga sproti prila-
gajali. Ko se je nanje začelo obračati 
vse več občanov, je bila takoj imeno-
vana tudi koordinacijska skupina, ki 
je bila občanom v veliko pomoč tako 
administrativno kot na operativnem 
področju, je dodal Lavtižar, o vsem pa 
so jih tekoče obveščali na lokalni te-
leviziji ATM TV in socialnih omrežjih. 
Podžupan Bogdan Janša je hvaležen 
odzivu prostovoljcev v sistemu zaščite 
in reševanja, ki so velika podpora pro-
fesionalnim ekipam tako pri elemen-
tarnih nesrečah kot v zadnjih dveh 
letih v razmerah epidemije. Pohvalil 

je povezovalno vlogo poveljnika Blaža 
Lavtižarja, njegove ekipe in sodelova-
nje drugih služb.
Ob tej priložnosti so podelili zlati znak 
CZ Jožetu Martinjaku, ki deluje pri 
Gorski reševalni službi (GRS) Mojstra-
na od leta 1975. Kot je napisano v ob-
razložitvi, je bilo njegovo delo od leta 
2008 usmerjeno predvsem k vodenju 
Društva GRS Mojstrana. Prizadeva si 
pri vključevanju novih mladih gor-
skih reševalcev in pri ureditvi potreb-
nih prostorov za delovanje društva. 
Sodeluje z OŠ 16. decembra Mojstra-
na in na taborih za učence, kjer jim 
predstavlja delo gorskih reševalcev in 
vzgaja mlade za varno hojo v gore. Je 
pobudnik tekmovanja z reševalnimi 
sanmi, t. i. akiji, na smučišču v Moj-
strani. Sodeluje z reševalci obmejnih 
društev GRS v okviru Alpe Adria, tako 
na reševalnih akcijah kot pri izvedbi 
reševalnih vaj in spominskih smu-
čarskih tekmovanj.
Bronasti znak CZ je prejel Peter Moč-
nik, ki se je v gasilske vrste vključil leta 
1973. Bil je med ustanovnimi člani pro-
stovoljnega industrijskega društva v 
obratu Lip Bled v Mojstrani, od 1994 do 
1998 tudi njihov poveljnik. Aktivno se je 

vključil tudi v PGD Mojstrana, bil med 
drugim predsednik društva in predse-
dnik nadzornega odbora društva, se 
stalno izobraževal in udeleževal ope-
rativnih akcij, sodeloval pri obnovah 
gasilskega doma v zadnjih dvajsetih 
letih. Aktiven je bil pri pomoči gasil-
cev pri preprečevanju širjenja covidne 
bolezni. Velik je njegov prispevek pri 
urejanju zgodovinskega gradiva dru-
štva. Na organizacijskem področju še 
opravlja funkcije v PGD Mojstrana in 
na Gasilski zvezi Kranjska Gora. Za pri-
zadevno delo je bil večkrat odlikovan.
Spominski znak za požrtvovalnost v 
boju proti covidu-19 so prejeli Janez 
Hrovat, Blaž Lavtižar, Grega Mihalić, 
Vlasta Skumavc Rabič, Vida Černe, 
Uroš Grzetič, Roland Brajič, Jožef Lav-
tižar, Blaž Knific, Klemen Volontar in 
Martin Pavlovčič, med organizacija-
mi pa Občinski štab CZ Kranjska Gora, 
Policijska postaja Kranjska Gora, 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora 
in Žirovnica, prostovoljna gasilska 
društva Rateče, Podkoren, Kranjska 
Gora, Gozd - Martuljek, Dovje in Moj-
strana, Komunala Kranjska Gora in 
lokalna televizija ATM TV.
Občinski štab CZ Kranjska Gora nada-
ljuje aktivnosti. »Da vse lahko izvaja-
mo na res visokem nivoju z opremo, 
izobraževanji, tehniko, vozili ..., skrbi 
Občina Kranjska Gora pod vodstvom 
župana Janeza Hrovata. Posluh imajo 
in se zavedajo, da smo 'prva bojna li-
nija' za vsakršno težavo, ki se pojavi,« 
je sklenil Lavtižar.
Namestnik poveljnika Državne eno-
te za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi Igor Boh je predsta-
vil njihovo delovanje in udeležence 
seznanil z navodili za ukrepanje ob 
najdbi neeksplodiranega ubojnega 
sredstva.

V Ljudskem domu je bil 11. maja Dan Civilne zaščite (CZ) občine Kranjska Gora, 
na katerem so podelili zlati znak CZ Jožetu Martinjaku, bronasti znak CZ Petru 
Močniku ter spominske znake za požrtvovalnost v boju proti covidu-19.

SUZANA P. KOVAČIČ

Prejemniki priznanj; nekaj se jih prireditve ni moglo udeležiti. / Foto: Tina Dokl
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Nagrade za sušenje 
krme ali žita v kozolcu

V občini Kranjska Gora je bil v zadnjih letih opravljen te-
meljit popis kozolcev. »Evidentiranih je bilo 392 kozolcev, 
od vzorno vzdrževanih do takšnih, od katerih so ostali le 
stebri. Občina redno spodbuja in sofinancira njihovo ob-
novo, z letošnjim letom pa bodo nagrade deležni tudi ti-
sti, ki kozolce še uporabljajo za sušenje krme ali žita. V 
kozolcu posušena krma je namreč visoko kvalitetna. Ko-
zolci, še posebej obdevani, so najbolj prepoznaven element 
slovenske kulturne krajine, hkrati se z obdevanjem kozol-
ca ohranjajo običaji in znanja, povezana s tem vedno bolj 
redko videnim kmečkim opravilom,« je povedal Klemen 
Klinar z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
RAGOR bo ob financiranju Občine Kranjska Gora izvedel 
nagradni razpis za tradicionalno sušenje krme ali žita v 
kozolcih kot dela podeželske kulturne dediščine. Razpis bo 
v dveh korakih, ko je pojasnil Klinar. »Do 23. junija 2022 
bo zbiranje predhodnih prijav, dejanske nagrade pa bodo 
določene v drugem koraku jeseni, ko bodo prijavljeni upra-
vičenci poročali o tem, koliko bran sena, otave ali žita so 
'obdjal'«. Višina nagrad bo določena na podlagi razpolo-
žljivega nagradnega sklada, števila prijav in števila vseh 
obdevanih bran v sezoni. Predhodna junijska prijava upra-
vičenca ne zavezuje k obdevanju kozolca v tekoči sezoni. 
Po drugi strani pa nekdo, ki bo kozolec obdeval, pa ne bo 
oddal predhodne prijave, do nagrade ne bo upravičen.« Vse 
kmetovalce, ki imajo kozolec na območju občine Kranjska 
Gora in letos načrtujejo sušenje v kozolcu, vabijo k pred-
hodni prijavi na razpis. Pravila s prijavnimi obrazci so na 
spletni strani občine in RAGOR-ja, kontaktna oseba je Kle-
men Klinar (04 581 34 16 ali klemen.klinar@ragor.si).

SUZANA P. KOVAČIČ

Z obdevanjem kozolca se ohranjajo tudi običaji in znanja. 

/ Foto: Klemen Klinar

»Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je na-
menjena upravičencem, ki se zaradi starosti, invalidnosti 
ali druge kronične bolezni ne morejo oskrbovati in nego-
vati sami. Gre za organizirano praktično pomoč in opravi-
la pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjski pomoči in 
pa socialnih stikih,« je povedala Maja Olip, vodja pomoči 
na domu v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja.

Zaradi staranja prebivalstva in želje po tem, da bi starejši 
in drugi upravičenci lahko čim dlje samostojno bivali v do-
mačem okolju, se je v zadnjih letih povečalo število ljudi, 
ki bi potrebovali pomoč na domu. »Pomoč na domu izva-
jajo v domačem okolju upravičenca socialne oskrbovalke, 
ki imajo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za 
socialno oskrbovalko ali pa končano srednjo ali poklicno 
šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego. 
Osebam, ki jih delo zanima, pa nimajo ustrezne izobrazbe, 
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja financira izobraže-
vanje. Zaradi nizke brezposelnosti v zadnjem času je vse 
manj ljudi, ki se odločajo za ta poklic, zato nastaja čakalna 
vrsta za to storitev,« je pojasnila Olipova. V domu se zavze-
majo, da čakalnih vrst ne bi bilo in bi se lahko vključili v 
pomoč na domu vsi, ki bi tovrstno pomoč potrebovali.
»Upravičenci potrebujejo pomoč na domu po odpustu iz 
bolnišnice, kadar pride do poslabšanja zdravstvenega sta-
nja, kadar svojci ne zmorejo več skrbeti za svojega bližnje-
ga, ki potrebuje pomoč ... V povprečju se izvaja pomoč na 
domu v občini Kranjska Gora pri 40 uporabnikih, ki pomoč 
prejemajo v različnem obsegu. Nekatere obišče socialna 
oskrbovalka vsak dan, nekatere nekajkrat na teden, ne-
katere enkrat tedensko, nekatere večkrat dnevno. Obseg 
pomoči se prilagodi glede na potrebe uporabnika,« je še 
razložila Maja Olip in poudarila, da je prihodnost v oskrbi 
v domačem okolju, kar pomeni, da se bo pomoč na domu 
še širila in vse več bo ljudi, ki bodo potrebovali pomoč na 
domu. »Upamo, da bo temu primerno tudi število ljudi, ki 
se bodo odločali za poklic socialne oskrbovalke.«

Na mesec vstopijo 
v štirideset domov
SUZANA P. KOVAČIČ

Pomoč na domu izvajajo socialne oskrbovalke, 
ki imajo opravljeno nacionalno poklicno 
kvalifikacijo za socialno oskrbovalko 
ali končano srednjo ali poklicno šolo, ki 
usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno 
nego. Osebam, ki jih delo zanima, pa nimajo 
ustrezne izobrazbe, Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja financira izobraževanje.
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Vse več intervencij gorskih reševalcev

Gorski reševalci so lani posredovali v 629 nesrečah, od tega 
je 283-krat na pomoč priletel helikopter. Število nesreč se 
je v zadnjih letih povečalo za več kot štirideset odstotkov. 
Letos je v gorah umrlo že 14 oseb, lani v celem letu 22. Kot 
je na novinarski konferenci poudaril predsednik Gorske 
reševalne zveze Slovenije (GRZS) Gregor Dolinar, več nesreč 
ne pomeni le več dela za gorske reševalce, pač pa tudi večjo 
organiziranost in še boljšo usposobljenost ter psihofizično 
pripravljenost gorskih reševalcev in posadk helikopterjev.
V visokogorju je na določenih področjih še vedno sneg, 
zato tudi v poletnem času ne smemo pozabiti na zimsko 
opremo. »Med najpogostejšimi vzroki nesreč je ravno zdrs, 
ki v tem obdobju predstavlja nevarnost tistim, ki s seboj 
nimajo ustrezne opreme, kot so dereze in cepin,« je dejal 
podpredsednik GRZS Miha Primc. Pohodnikom svetuje, naj 
o turi zberejo čim več informacij, preverijo vremenske raz-
mere in naj se v hribe odpravijo dovolj zgodaj zjutraj. »V 
nahrbtniku nikoli ne smejo manjkati topel kos oblačila, 
čelada, telefon s polno baterijo in zadostna količina teko-
čine,« je povedal in dodal, da se nesreče v gorah veliko-

krat zgodijo zaradi slabe priprave na turo, neprimerne ali 
pomanjkljive opreme, fotografiranja na najbolj nevarnih 
mestih, hoje po brezpotjih ali iskanja bližnjic, neizkušeno-
sti, velikokrat pa težavo povzročijo tudi nenadna bolezen-
ska stanja, izčrpanost in dehidracija.
Lani in letos je bilo v občini Kranjska Gora na območju de-
lovanja vseh treh društev GRS – Mojstrana, Kranjska Gora 
in Rateče – več hudih gorskih nesreč, ki so zahtevale ži-
vljenje alpinistov in pohodnikov, obenem so bile izredno 
zahtevne tudi za samo reševanje. Kot je pojasnil Miha Noč, 
načelnik GRS Kranjska Gora, je bilo lani rekordno leto, saj 
so na območju Kranjske Gore opravili štirideset interven-
cij, letos že pet. »Največ nesreč se zgodi na Prisojniku, Moj-
strovki, Vitrancu, Martuljških slapovih. Lani je bila ena 
zahtevnejših intervencij na Triglavu, trajala je dva dneva,« 
je dodal.
Po konferenci so prikazali reševanje poškodovanega ple-
zalca iz ferate. V helikopterskem reševanju so prikazali 
vitlanje ponesrečenca, ki je nameščen v helikopterski vre-
či, in pa stensko reševanje padlega plezalca, ki je visel na 
plezalni vrvi.

Na novinarski konferenci, ki je maja potekala v Planinskem muzeju v Mojstrani, 

so gorski reševalci s predstavniki Uprave za zaščito in reševanje, Slovenske vojske 
in Gorske enote policije pojasnili, na katere nevarnosti moramo biti pozorni, ko 

zahajamo v gore.

MAŠA LIKOSAR

Gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske so 

prikazali reševanje poškodovanega plezalca iz ferate. / Foto: Tina 

Dokl

Imate sekundarno bivališče? na občini kranjska Gora vas va-

bijo k sodelovanju v mednarodni znanstveni raziskavi, ki poleg 

Slovenije poteka še v Franciji, Italiji, Švici in Avstriji. namen 

raziskave je bolje razumeti uporabo sekundarnih bivališč v raz-

ličnih alpskih državah, zlasti pa oceniti težnje gospodinjstev 

k življenju na več kot enem območju. Za sodelovanje je treba 

izpolniti anonimni vprašalnik, ki je dostopen preko QR kode ali 

naslednje povezave (na voljo tudi v angleškem jeziku): https://

zavita.si/anketa/a/106. Raziskavo v okviru doktorskega študija 

o sekundarnih bivališčih v Alpah opravlja Quentin Drouet, dok-

torski študent iz univerze Savoie Mont Blanc (quentin.drouet@

univ-smb.fr). »občino kranjska Gora sem izbral, ker je alpska 

turistična destinacija z visoko turistično in nepremičninsko pri-

vlačnostjo s številnimi počitniškimi bivališči, v katero se tudi 

sam vedno znova vračam in uživam v njenih mo-

žnostih in lepotah,« je povedal Quentin Drouet.

Za sodelovanje in prispevek k raziskavi se vam za-

hvaljujejo.

Raziskava o sekundarnih 
bivališčih v Alpah
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V promocijski ekipi tudi Anže Semenič

»Dan za dnem je napetost večja in tudi informacij, ki jih 
občani in gospodarstvo želijo, je iz dneva v dan več. Obča-
nom bomo s sprotnim obveščanjem poskušali predstaviti 
veličino in pomembnost dogodka, logistiko, organizacijo, 
in kar je izrednega pomena – njihovo vpetost in podporo 
dogodku. Organizatorji so uigrani in izkušeni, tudi infra-
strukturni projekti se že izvajajo,« je poudaril direktor Tu-
rizma Kranjska Gora Blaž Veber.
Ekipa organizatorja ima promocijsko ekipo, ki širi pomen 
svetovnega prvenstva FIS v nordijskem smučanju in kate-
re člani so tako domačini kot znana športna imena. V pro-
mocijski ekipi je tudi Anže Semenič, uspešen smučarski 
skakalec z drugim najdaljšim poletom v zgodovini plani-
ških skokov. Osemindvajsetletnik je letos zaključil športno 
kariero, zdaj pa ga še »z druge strani« zanima, kako lahko 
pomaga pri promociji. Za »Slovenijo bo to res zares velik 
športni dogodek in tu sem, da pomagam po svojih naj-
boljših močeh. Tako za tekmovalce kot obiskovalce bo to 
res nekaj posebnega. Že kot tekmovalcu mi je bila Planica, 
naš nacionalni simbol, zelo pri srcu, vedno je bila plani-
ška tekma 'nekaj več' in sem užival ob podpori številnih 

gledalcev. Čeprav v drugačni vlogi, tudi za prihajajoče sve-
tovno prvenstvo čutim nekaj podobnega,« je povedal Anže 
Semenič, ki se je prvič predstavil kot član promocijske eki-
pe na nedavni mednarodni športni prireditvi Spartan Race 
v Planici. O tem, kako se je odrezal v tej vlogi na dogodku 
Red Bull Goni Pony, pa več v naslednji izdaji Zgornjesavca.

Največji športni dogodek v zgodovini Slovenije, svetovno nordijsko prvenstvo, 
ki bo od 21. februarja do 5. marca 2023 potekalo v Planici, se nezadržno približuje, 
kar skrbno beležita tudi odštevalnika v Planici in sredi Kranjske Gore.

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: NIK BERTONCELJ

VABILO NA SPOMINSKO SREČANJE
PVD SEVER-Gorenjska, Občina Kranjska Gora in OO ZVVS Zgornja Gorenjska,  

ob dnevu državnosti vabijo vse veteranke in veterane ter občanke in občane občin Zgornje Gorenjske, 

na spominsko svečanost s kulturnim programom ter družabnim srečanjem.

Svečanost bo v petek, 17. 6. 2022, ob 17. uri  
na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju - tetraedru. 

V kulturnem programu bodo nastopili učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, veteranski pevski zbor 

OZ VVS Zgornja Gorenjska, slavnostni govornik na slovesnosti pa bo gospod Andrej ŽEMVA. 

VETERANSKI POZDRAV!

 Ivan HOČEVAR Janez Hrovat Janez KOSELJ

 PREDSEDNIK PVD SEVER-GORENJSKA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA PREDSEDNIK OZ VVS  ZGORNJA GORENJSKA

                                                                                                                 

     

VABILO NA SPOMINSKO SREČANJE

PVD SEVER-Gorenjska, Občina Kranjska Gora in OO ZVVS Zgornja Gorenjska, ob dnevu državnosti vabijo vse veteranke in
veterane ter občanke in občane občin Zgornje Gorenjske, na spominsko svečanost s kulturnim programom ter družabnim
srečanjem.

Svečanost bo v petek, 17. 6. 2022 ob 17. uri, na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju - tetraedru. 

V kulturnem programu bodo nastopili  učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, veteranski pevski  zbor OZ VVS Zgornja
Gorenjska, slavnostni govornik na slovesnosti pa bo gospod Andrej ŽEMVA. 

VETERANSKI POZDRAV!

Ivan HOČEVAR  Janez Hrovat    Janez KOSELJ
 PREDSEDNIK      ŽUPAN    PREDSEDNIK

  PVD SEVER-GORENJSKA OBČINE KRANJSKA GORA OZ VVS  ZGORNJA GORENJSKA

Z VITO DO SVETOVNEGA PRVENSTVA
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Svet KS Rateče - Planica je prejšnji ponedeljek sklical zbor 
krajanov, osrednja tema je bila lokacijska preveritev za del 
območja urejanja RT1 – mejni prehod Rateče. »Ker gre za 
urejanje prostora Rateč, ki so se za zdaj v večji meri izogni-
le agresivni pozidavi, menimo, da se morate o tako po-
membni temi odločati krajani Rateč,« so napisali v vabilu 
krajanom.
Predstavniki pobudnika lokacijske preveritve, podjetja 
GDA, so predstavili idejno zasnovo Alp hotela Ponca, adap-
tacijo turističnega centra na levi strani pred mejnim pre-
hodom z Italijo. Na zazidljivem stavbnem zemljišču želijo 
prenoviti obstoječi gostinski objekt, v njem urediti tudi 
sobe in na parceli postaviti nekaj brunaric za oddajanje. V 
Prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) Kranjska Gora so do-
pustne le določene oskrbne in storitvene dejavnosti za na-
mensko rabo, gostinske storitve prehrane in točenja pijač, 
ne pa tudi gostinske nastanitve, sočasno pa se dopuščajo 
turizem, šport in rekreacija, zato je investitor predlagal lo-
kacijsko preveritev. Kot je zagotovil, Alp hotel Ponca ne bi 
povzročili motečega vpliva na podobo naselja ali krajine, 

prav tako ne »povečujemo volumna, ampak bi bilo vse v 
obstoječih gabaritih«. Sedemdeset odstotkov prometa bi 
imeli od nočitev višjega cenovnega razreda, trideset od 
dnevnih gostov, so pojasnili.
Krajanom se projekt, sicer lepo 'narisan', ni zdel tako tran-
sparenten, kot ga je predstavil investitor, in želijo, da se 
upošteva njihov javni interes. Skrbi jih, da bo javni kana-
lizacijski in vodooskrbni sistem v Ratečah s to investicijo 
preobremenjen kljub posodabljanju infrastrukture. Število 
parkirnih mest, ki naj bi jih za svoje goste na namestitvi za-
gotovil investitor, jih ni prepričalo. Opozorili so, naj se ne 
zanaša na javna parkirišča, ker jih je že tako premalo. »Če bo 
občina dopustila, da se vam nameni eno samo parkirišče na 
javnem, bo nekaj zelo narobe,« je bilo slišati. Investitor jim je 
zagotovil, da investicija ne bo namenjena (pre)prodaji nap-
rej, a so krajani povedali, da »to vsak reče«. Njihovo stališče 
je, da na obstoječi PUP projekt ni mogoč in da naj se poča-
ka na sprejem Občinskega prostorskega načrta. Navzočih 72 
krajanov je soglašalo s sklepom, da zbor krajanov KS Rateče 
- Planica nasprotuje sprejemu lokacijske preveritve in da po-
oblašča Svet KS, da odklonilno stališče krajanov sporoči Ob-
čini Kranjska Gora in občinskemu svetu ter da zastopa na-
vedeno stališče pri pristojnih organih občine. Zbor krajanov 
prosi občinske svetnike in župana, da zavzamejo negativ-
no stališče. »V primeru neupoštevanja mnenja krajanov se 
začne zbiranje podpisov za razpis referenduma,« so sklenili. 
Župan Janez Hrovat je povedal, da je bil signal dan in da upa, 
da se bodo občinski svetniki zavedali teže odločitve.

SUZANA P. KOVAČIČ

Zbor krajanov KS Rateče - Planica v dvorani krajevne skupnosti

Krajani proti sprejemu lokacijske preveritve
Zasebni investitor je na zboru krajanov v Ratečah predstavil idejno zasnovo Alp 
hotela Ponca. Soglasno stališče navzočih krajanov je bilo, naj se upošteva njihov 
javni interes in da na obstoječi PUP projekt ni mogoč.

Mladi gledališčniki kulturno-prosvetnega društva Josip lavti-

žar kranjska Gora, ki so z režiserko niko Brgant letos ustvarili 

predstavo Dinozavrija, so se uvrstili na letošnje Srečanje otro-

ških gledaliških skupin Slovenije. to bo 8. in 9. junija potekalo 

na Ptuju. K. S.

Dinozavrija na državno srečanje



Triglav komplet je lojalnostni program, v katerem sodeluje več družb Skupine Triglav. Zavarovalci lahko v Triglav komplet združijo premoženjska, 
zdravstvena, življenjska in rentna ter pokojninska zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., zdravstvena zavarovanja Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., 
dodatna pokojninska zavarovanja Triglav, pokojninske družbe, d.d. ter varčevalni načrt odprt pri družbi TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.

Skupina Triglav
triglav.si

Prihranite

do 40% pri

premoženjskih
zavarovanjih.

Povežite vsa zavarovanja, 
varčevalne načrte, zvestobo 
in digitalno poslovanje 
v Triglav komplet.

Bodite
komplet.
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Kljub nevšečnostim optimizem pred sezono

Stanje je res alarmantno, umirjanje prometa pa je edini na-

čin za ohranitev prvobitne narave sedanjim in prihodnjim 
rodovom. Letošnji lepi majski dnevi so že zvabili številne 
obiskovalce, ki se predvsem z vozili, motorji in kolesi po-

dajajo v to dolino. Nadaljevanje urejanja in asfaltiranja dr-

žavne ceste z zaporami doline med tednom pri marsikom 
povzroča nekaj zmede in težav, vendar drugače ne gre. To 
je najprej eden od pogojev za manjše onesnaževanje s pra-

hom, postopno zapiranje doline za osebni promet in vzpo-

stavitev javnega prevoza pa bosta naslednja koraka. Neuča-

kani in tisti, ki se požvižgajo na red, delajo malo po svoje, 
zato sledi tudi kakšna »nagrada« policistov v obliki denarne 
položnice. Aljažev dom, ki je odprt od sredine maja, že pri-
jazno sprejema predvsem dnevne domače obiskovalce. Pri-
hajajo pa že tudi tisti »pravi« planinci, ki se podajo naprej v 
osrčje Triglava in okoliških vrhov. Sedaj v prijaznejših časih 

je opazno večje število Avstrijcev, Nemcev in Angležev. V Pla-

ninskem društvu Dovje - Mojstrana, ki imajo v upravljanju 
dom in druge objekte v Vratih, se skušajo čim bolj prilaga-

jati režimu zapor, čeprav je kar nekaj težav z oskrbovanjem 
doma, poslovanje je slabše od pričakovanega. Obenem so 
začeli izvajati obsežno obnovo depandanse Aljaževega 
doma. Stari objekt so podrli, novega bodo zgradili do kon-

ca leta. V Šlajmerjevem domu bo v juniju več šol v naravi, 
prostore društvo namenja tudi za različne planinske tečaje 
in druga izobraževanja. V juliju bo v dolini Vrata potekal 33. 
tabor mladih planincev Alpe Adria Alpin z udeleženci iz treh 
sosednjih držav Italije, Avstrije in Slovenije.
Skorajda vsak, ki se poda v dolino Vrata, se ustavi pri sla-

pu Peričnik, naravni znamenitosti tega območja. Leta 2020 
so v okolici celovito uredili pot in jo zavarovali na najbolj 
izpostavljenih območjih. Se pa mnogi pritožujejo in kar 
ne morejo verjeti, da tam praktično ni nobene ponudbe. 
Koča je zaprta, lastnik Ivo Skumavc pa na vse odgovarja, 
da sedanje odprtje zanj ni ekonomsko upravičeno. Bo pa 
kočo odprl, ko se bodo razmere uredile. Najbolj se hudu-

je nad izvajalci del, saj so brez vprašanja in njegove pri-
volitve zasedli tri četrtine njegovega parkirnega prostora. 
Velik problem je, ker avtobusi, ki pripeljejo do Peričnika, 
tam ne morejo obračati in morajo čez Kredo peljati nekaj 
kilometrov do Vrat in potem nazaj.

Dolina Vrata je na pomembni okoljevarstveni prelomnici. Glede na vse večji  
obisk – predvsem ob koncih tedna s stotinami vozil in vse večjim onesnaževanjem 
narave – že nekaj časa potekajo prizadevanja Občine Kranjska Gora za umirjanje 
prometa.

JANKO RABIČ

Kočo pri Peričniku bo lastnik odprl, ko se bodo razmere uredile. 

/ Foto: Janko Rabič

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice

C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 99

NAJVARNEJŠI 
V SVOJEM RAZREDU

ČISTO ELEKTRIČNI ENYAQ iV

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 14,6. Emisije CO
2
: 0 g/km. 

Emisije CO
2
 med vožnjo in skupne emisije CO

2
 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. 

Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 

k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov.
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MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani pohodnike 

in druge obiskovalce navdušujejo gojzarji, ki so jih tja postavi-

li s posebnim namenom. »Pozdravljen, popotnik! Dobrodošel 

v vaseh pod triglavom. Od tu naprej hodimo v planinskih če-

vljih,« je zapisano na tabli, ki stoji ob mogočni obutvi. »Naj slu-

žijo kot spodbuda, da se v doline okoli triglava in na sosednje 

vrhove podate s primerno opremo. Za pomoč pri načrtovanju 

planinskih pohodov, informacije o planinskih poteh ali najem 

gorskega vodnika pa smo tu za vas,« so še sporočili iz muzeja. 

Čevlje jim je podarila andreja šimnovec z Olševka pri Preddvo-

ru, pri prevozu pa sta pomagala Zajšek Mojstrana in Infrasport 

Kranjska Gora. K. S.

Gojzarji pred muzejem
v majski številki Zgornjesavca smo objavili članek razveselili 

so se novih vrtčevskih prostorov. Dodajamo popravek predse-

dnice Fundacije aljažev kraj alenke Mirtič Dolenec. »v petek, 15. 

aprila 2022, so člani upravnega odbora Fundacije aljažev kraj 

Oš 16. decembra v Mojstrani izročili vrednostni bon za 'nakup 

igral in didaktičnih pripomočkov za novi mojstranški vrtec'. v 

ta namen je bila spomladi leta 2021 pod okriljem dolgoletnih 

upravljavcev smučišča Brigite Pirc in Janija Zajška organizirana 

tudi dobrodelna tekma na smučišču v Mojstrani. S tekmo in raz-

ličnimi donacijami smo zbrali 2317 evrov. Hvala vsem, ki naše 

delo cenite in nam na različne načine pomagate. vedno znova 

dokazujemo, da skupaj zmoremo!« Uredništvo

Popravek

Dejavno turistično društvo

Četrtega junija je minilo 118 let, kar je bilo v hotelu Razor 
ustanovljeno Turistično društvo (TD) Kranjska Gora pod 
okriljem dr. Josipa Tičarja. »TD Kranjska Gora še danes 
skrbi za urejenost krajev, spodbujanje mladih v vključe-
vanje v turizem, ozaveščanje prebivalstva, da je narava 
samo ena in edinstvena v Zgornjesavski dolini. Tudi letos 
smo program, ki smo si ga začrtali v prvem delu leta, izpe-
ljali v celoti. Organizacija pustnega veleslaloma, izpeljava 
volilnega občnega zbora, razdelitev nageljnov med otroke 
OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, več čistilnih akcij, pre-
gled sprehajalnih poti, sodelovanje pri dogodku v počas-
titev dneva Zemlje, kresovanje in blagoslov motorjev in 
organizacija strokovne ekskurzije,« je dejavnosti povzela 
predsednica TD Kranjska Gora Klavdija Gomboc in dodala, 
da v drugi polovici leta sledita še dva pomembna športna 
dogodka; 15. avgusta v večernih urah tradicionalna, 28. 
Kranjskogorska desetka in 3. septembra že 43. Juriš na 
Vršič. »Zagovarjamo stališče, da je treba krajem vrniti in 

obnoviti vse tisto, kar so nam zapustili naši predhodniki, 
in slediti trajnostnemu, butičnemu in zelenemu ter zdra-
vemu turizmu,« je sklenila Klavdija Gomboc.

SUZANA P. KOVAČIČ

Razdelitev nageljčkov med otroke z OŠ Josipa Vandota 

/ Foto: TD Kranjska Gora
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Obiskali mentorico Heleno

Letos skupina za ročna dela pri kud jaka Rabič dovje - Moj-

strana praznuje štiridesetletnico. »V sredo, 11. maja, se nas je 

šest članic skupine namenilo v dom Viharnik k naši dolgoletni 

mentorici in častni predsednici Heleni kramar. Tri članice, ivana 

Fenz, danica Smolej in Helena kramar, so prav od začetka vsa 

leta sodelovale na delavnicah in razstavah, ki so jih pripravljale 

na dovjem. Stanovalcem Viharnika smo predstavili del Heleni-

nega obsežnega ročnega dela. ogledali smo si tudi film Stara 

gorenjska ohcet iz leta 1963, posnetke z nedavne razstave roč-

nih del v Aljaževem prosvetnem domu in Heleni čestitali ob nje-

nem življenjskem jubileju,« je povzela Metka kern Trček. S. K.

Helena Kramar in članice skupine za ročna dela KUD Jaka Rabič 
Dovje - Mojstrana / Foto: Elvisa Čatak

V domu Viharnik v kranjski gori so stanovalci lahko sodelovali 

na različnih delavnicah, ki sta jih izvedli Ljudska univerza je-

senice in Ana kersnik Žvab. udeleženci so se učili pravilnega 

dihanja, globokega sproščanja, o pravilni telesni drži, zdravi 

hrbtenici in o mandalah ter z bogatim programom in pestrim 

naborom vaj aktivno preživljali dopoldneve. k. S.

Aktiven maj – vadbe v Viharniku

Vadba v Domu Viharnik 

RAZPIS ZA PROSTA  
DELOVNA MESTA

DVA SPREMLJEVALCA  
NA SPECIALNEM VOZILU – M/Ž

Opis delovnega mesta: 

•  premik smetnjakov od odjemnega mesta  

do smetarskega vozila

• praznjenje posod za odpadke

• pomoč vozniku pri manevriranju vozila

• črpanje grezničnih gošč

• opravljanje drugih del po navodilih vodje

Zahtevana izobrazba: osnovnošolska

Trajanje zaposlitve: z enim kandidatom bomo sklenili 

delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 

časom, z drugim kandidatom bomo sklenili delovno 

razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za 

nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti.

Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 1 mesec

Način prijave kandidatov:  

vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022

DELOVODJA VZDRŽEVANJA  
JAVNIH POVRŠIN – M/Ž

Opis delovnega mesta: 

- razporejanje delavcev na dela

- organiziranje dela na javnih površinah

- pregledi cest

- vodenje evidenc in dokumentacije v zvezi z delom

- opravljanje drugih del po potrebi

Zahtevana izobrazba: srednješolska 

Poklicna znanja: vozniško dovoljenje B-kategorije,  

preskus znanja iz varstva pri delu

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  

s polnim delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Način prijave kandidatov:  

vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022 
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ANGEL BEDENJA

Angel bedenja obožuje dvojino.
Ponoči me
kljukne v ramo,
naj pridem mu črke brat;
da le ne bo zunaj sam,
zunaj, kraj vrat.
Ni strahopeten,
a ljubi bližino.
Včasih si pojeva pesmi,
a večkrat samo strmiva,
strmiva v tišino.
Tiho sva, tiho.
Čas teče. Ubrano.
Opora sva ljubljeni rami.
Preštevava čarne zvezde
in zreva v neznano.

ANGEL TIŠINE

Nocoj sva ob mizi dva,
jaz in angel tišine,
skrušeno, nemo, sama,
toneva v stare spomine.
Daleč sva, daleč vsaksebi.
Daleč v razburkanem morju
glasnih, utrujenih misli,
iščeva luč na obzorju.
A roka se roke oklene,
v hodu čez sivo globino,
z upanjem, da se ob čeri
morje prelije v plitvino.
Tudi tak čas mora priti,
mil in spet poln sinjine,
z njim jaz na obalo miru
in angel moj, angel tišine.

IMPRESIJA

Kapljá … Izpod neba v deževen dan
pretakajo sivine
svojo krhkost v dlan.
Glej, káplja!
Je v dlani dar in vir življenja.
Kapljá …

Vse bolj in bolj postaja dan
prepoln radosti in hrepenenja.

POETU

Kje pesmi so, kje so?
Mar že dogôrel je njih plamen sreče
v minljivosti umiranja besed?
In ti, poet, kje si?
Ne molči, prosim, poj!
Podeli z nami duše hrepenenje!
Tišina. Usta so še nema
in glas še ne preveva
ne vdiha v jutru ne svežine dneva.
A kadar zemlja, mati porodnica,
ponudi tople grudi,
in se bremen otresejo ramena,
zapolje kri hitreje;
takrat brstičnice, besede,
vzkalijo oplójene nazaj v življenje.
Takrat, takrat
naj polje pesem pije!
Takrat naj v pesmih pesem 
v poezijo vzklije.

MOJSTRÊNJE BESED

Kaj naj bi se v tem nemiru počelo?
V kovačnici črk je zavladal nered.
No, pa je čas za brezupno nedelo.
Ponoči na mizi, brez prekinitev,
neumorni soglasniki in samoglasniki
glasno brbočejo svojo stvaritev.
Eni kričijo, spet drugi razlaga
da preutrujenost, čas brez počitka,
res ni molitev. Kdor zna, naj pomaga!
Vi, črkostavci, mojstri besed,
v stavnici zlogov, povedi, odstavkov,
napravite, prosim, nov razpored.
Vsem tem črkuljam, klicajem, na mah,
vejicam, pikam, naglasom, vezajem,
dajte počitek, en daljši predah!
Z jutrom, uporni, naj bodo nasmeh.
Naj blagoglasni in v (so)samoglasju
zaplešejo, rajajo v svetu besed!
Dan je in črke že spet v abecedju
modro molče – le zbrane izbranke
občutijo mojstrstvo v tem solosledju.

 RADA POLAJNAR
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VONJ
Z enim vdihom bi pozobala

tvoje sočno telo.
Dražiš mi nosnice,
mamiš ustnice.
Zasledujem tvoje poti.

Ne hodim za človekom,
za ljubeznijo hodim –
in vse telo sledi njen vonj.

NE
Morje

veliko in vse večje,
lepo in vse lepše –
ne pustim te v oči,
ne pustim te v srce.
Nemirno si – neprestano
se giblješ, valoviš:
velikansko telo, voljno od ljubezni,
opojno od ljubezni,
pod lahkotno, zlatkasto odejo
jesenskega sonca.
Morje, ostani, kar si, 
kjer si.

Ne vstopaj v moje srce!
Kaj bi brez tebe,
ko mi odtečeš skozi oči?

DANES
Še včeraj je svet bil pust
in duša prazna.
Danes bije ob rebra

plima gorja –
breg se razcveta
od sladkih in strupenih šmarnic.

Ne vabite me

v varno vsakdanjost!

DVOMITI – VZDRŽATI
Biti prgišče prsti v reži skal
in gobčkasta, sinja zvončnica!
Biti in ostati kljub mrazu 
in pišu.
Se bati, dvomiti – in vzdržati:
prgišče prsti za cvetek,
za sončev cekin.

ŽIVLJENJE?
Sadež – zrel, žareč,
mehak, vabljiv ...

Prepuščen sebi in dnevom –
neubran, nepoužit,
vse bolj plesniv, zgrbančen,
gnil.
 NEŽA MAURER

MALA PIŠNICA
 dih mu je zastajal ...

niže in niže
  se je spuščal doli:
 v drzen tih let

  zemeljskega
    pogubljenja ...

 preveč popoln
otročje igriv je bil
  pri ustvarjanju
  in razporejanju gora
da bi mu rečica
v ozki dolinici
  privrele na dan –
  za večnost
  stekla v dalje ...

 otrok improvizacije
  ne uboga ...
zemeljsko žejen ostane
kadar se ji zahoče:
  poetičnega žuborenja
  in podzemnega bistrenja ...

 ZDRŽATI SAMOTO
 O pesmi
 I
Zdaj me ni. V temi ust je moja pisava prisesana,
živalsko potihnjena noč, preveč otipljiva.
Morda je moje vztrajanje zaman v višinah duha.
Ko se boš ozrla s prezirom, me boš odslovila.
In jaz se bom trudil zate z iztegnjenimi rokami.
Povej mi, se sramuješ svoje ranljivosti, potez
brezbrižnosti, da si danes tako skrita? Stavil
sem na lastno menico: »Za življenje, za življenje
tečem!« Slišim kopita, s katerimi tolčeš ob tla.
Stremena jezdecev, ki si jih opremila za nalogo,
prebadajo rebra. Stiska mi prsi. Oklestil bom
svojo svobodo na nulo, utrudil bom svoje telo,
razdal zadnje seme. Me boš pospremila tja gor

 nekega dne bo pozabil
na nebeške višine in božjo slavo ...
prevzet od svoje stvaritve in njene lepote:
 bo ostal –
    tu doli ...

SINU ZA ROJSTNI DAN
 karkoli že je:
 ta

 hoja po robu
 neba in zemlje

 to

 strmenje v vesolje

 in zrenje v prepade

 to

 nevarno drsenje

 v druge svetove
 to

 strastno mesenje

 sanj in resničnosti
 to

 sveto in krvavo
 použivanje snovi in energij:
 sveta in telesa ...
 nihče ne more
 mimo ljubezni
 mame in ata –
 darovane otroku:
 iz sončnega objema
 trepetajočih upanj:
 za večen krik rojstva ...

  BENJAMIN GRACER
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po klancu, iz teme v svetlobo? Skupna je skleda

darov in strupa. Nič ni moje, vse mi je bilo
posojeno. Ampak samo tukaj vse raste, se dviga,

da bi preživelo. Ali res želiš, da namesto mene
poje žvižgajoči veter, prepih med drobovjem
in očmi? Poj, pesem, poj, ne daj se zmotiti,
napolni prostor s svojim dihom.

 II
Pride znenada. Še predno se vsa v meni razleze,
že izgine pobalinsko neznano kam, ne reče adijo,
nič. Nikoli je ne morem zadržati. Kot erinija je:
milostna. Ki zbuja v meni neskončno tesnobo.
Ali pa priteče kot srebrna stopinja, brušeni zaklad
na prsih ženske. Okitena je s kačami iz kamna.
Po stopnicah prebivališča stopa nazaj v podzemni
svet. Usta odpira, da bi kaj rekla, pa ne reče ničesar.
Včasih cepeta in pleše in se veseli življenja,
ki ji ga dajem. V srečnem trenutku obsedi na moji
rami, kot nekakšen našopirjeni ptič me opazuje.
Njen globoki dih čutim pod vekami, njena topla
sapa me boža, da sem potolažen. Potem ji
zašepetam: »Ne ti, jaz sem tvoja spodnja pot,
nevarna in pomanjkljiva. Poskušam te
zadržati. Ker odmevam v tebi. Ampak kmalu
me boš zapustila in vseeno ti bo zame.«

 III
Zadnji verz sem napisal to noč. V sanjah
in na prostem, ko sem stopil pod drevesa.

«V valovih se dviga tvoja ljubezen k meni.«
Vedno je nekakšna obala in morje v zalivu,
kjer sva nabirala školjke. Se spominjaš
od časa prepariranih razbitin ladje, ki sva
jih zavila v bel prt? Suha, rdečkasta zemlja,
vedno zemlja, dišeča po paradižnikih in česnu.
Potem nenadoma zamenjava mesto, pred
nama je gora, ledena, tiha, veter naju stiska
k tlom. Moje brezdomstvo, najin stisk roke,

je tokrat še svetloba k svetu, nočna pot,
molitev. Ko je jutro, rečeva, hvala ti, življenje.
Takrat na drugi strani reke vzleti postovka.

Iz ozadja zaslišim klepet zvokov, ki se mi
približujejo. Ki bodo v samotnem očesu
prebudili slast: pesem, razprostrto čez travnik,
takoj po zadnjem snegu, ko jo bom nesel

kot še neznano rastlino, čudežno, z majhnimi
vijoličnimi cveti v herbarij. In boš ti zaprla
knjigo, kot bi mi zatisnila oči.

 V
Pesem utihne, izgine. Še predno je prišla
na majavem šepetanju, sem jo slišal, sem jo slišal,
kako je odšla. Kot nočna ptica, ki se skriva.
Ali pa me vara z besedami, ki niso njene, ne moje.

Ležijo v prostorih, kamor se zatekam v zadregi.

Da bi jo našel. Da bi ji izruval jezik, jo prosil.
Klečal pred njo, predan ji z odloženim kopjem.
Kot ženska je. Kot otrok, vse v meni. Obod
stvarstva, pod katerim upam na njeno prijaznost.

In ko pride, me zgrabi dvom. Moj obstoj

je vprašljiv, ne ona, ki mi je vodnica. Ki razjeda
dobesedno, kot kislina. Prepreden sem z žilicami
ostre preje. Ne vidim je, kako se razrašča,
neslišno plove v krvi. Samo slutim vztrajno
prenikanje. Nazadnje me objame, zagrne v nasmeh,
moja krvnica. V potišani luči me motri kot zvesta
sopotnica. Trenutek je dolg kakor večnost,
ki ga jem s slastjo. Nič več se ne merim. Miren sem.

 IV
V njej je vse zapisano. Pot k razjasnjenemu
čelu vodi tihotapce besed. In srce se predaja
kljubovanju peresa. Pod omrtvelo luno
bibavično razkošje najine zaveze jemlje moje
otroke, da ji kakor zlata nit sledim domov.

Vtisnjena v pozeble hiše, se oprijema kljuk,
na katerih ostaja prilepljena koža. Vtisnjena
v očeh slednjega se izgublja daleč v sanjah
netopirja. Kar mi prišepne, napišem. Berem
jo vedno drugače. Presenetljivo je gibka,
tisočletnica. Kot uganka in labirint iz zrcala,
vsakič v iznajdljivejši obliki. Ampak ko ne bom
slišal nobene besede več in ne bo nobenega
verza, nobenega glasu, ko bo pesem postala

ozon tišine, takrat bom samega sebe videl,
kako resnično prihajam k neznanim nogam.
Takrat bo vse slabo prešlo. Nebo bo postalo
kristalna luč. Živali se bodo ustavile, odtegnile
vodi. Ljudje bodo dvignili glave z jezerskih
kotanj, da bi slišali neslišno. Kakor naelektreni
zrak bo jezik šel skoz telesa. Takrat ti bom
rekel: »Sestra moja, postal sem kakor Ti.«

POSVETILO

Bežnost
besno

in zatemnjeno

pada

v razpenjene

sokove čaše,
zgodbe žgoče,

plapola

in ugaša
in se vnema,

kot zvezdne

trske,

brez metafore

prinašajoče.

MARKO ELSNER GROŠELJ
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RAZLITA SEMENA ČLOVEŠTVA

Prva pesem
Videla se dekle, skoraj otroka,

vklenjeno so jo peljali

skozi vas, obdano

s čudnim zidom, nagubanim
kot krilo.

Barva njene kože naj bi
bila bela, če bi ne bila
polna ran, modric in strjene krvi.
Na prašnem obrazu so se
sušile solze.
A njene noge so hodile lahkotno,
brez opotekanja, brez ran.

Obute v črne nogavice, rdeče čeveljce
so dohitevale krvnike.
Dekle je videlo prihodnost.
Njena podoba, ki je strašila gledalce,
je bila naša preteklost.

Druga pesem
Tišina, trpka in suha, je grozila,
da nam poje srce, izbriše naš obstoj.
Topot množice, glasovi čudenja in
začudenja so utihnili.
Dekle je dvignilo glavo,
nam z očmi pokazalo pot.
Niso je razumeli, niso je hoteli
razumeti,
v njih je še vedno divjal strah,
čudna in zla želja – ubiti gorgono.
A jaz sem videla njene oči,
slišala njeno prerokbo,

naznanjala je smrt časa.
Po obzidju pa so v potokih
tekle solze.

Tretja pesem
Ljudje so trepetaje gledali v zrcala,
strmeli v devet svetov, v
človeka iz jantarja, v goro
pričakovanj.
Krvniki pa nič.
Njihove slepe oči so videle
svet, ki gori, čas, ki se ovija
v dim, da jih ne prepoznamo,
ko brez srca preganjajo sonce,
nam krvavih rok kažejo smer.
To bo začetek novega stvarjenja,
konec upanja, oči bodo zrle daleč,
daleč in še dalj – v temo duše.

Četrta pesem
Česa je bila kriva,
komu je odprla srce, podarila smeh,
prepovedane sanje o pravičnosti
in lepoti sveta?

Za nagrado so ji ponudili ogenj, verige,
na kose zrezano meglo,
posušeno kri sanj.
In ko je prvič udaril bič, ni jokala.
Suhe besede so privrele iz grla,
besede upora in žalosti.
Mar je bilo vse zaman, je bilo
vredno povzdigniti glas,
spreminjati svet, saj vendar
ne vidijo, ne spoznajo,

da so sami sebi biriči.
Zvodenela kri ne rodi več življenja.

Peta pesem
Vse se je spremenilo.
Cesto obljub so poteptali biriči,
s tujo krvjo zarisali krog,
dekle obarvali v belo,

zavezanih oči jim je sledilo.
Neštete oči so jokale, besed ni bilo,
ko so suhih ust ječali, 
se je vse premaknilo.
Zraven ognja hiša iz megle,
kjer čuvar spomina trga srajco 
modrosti,
v biriče gleda, jim ogenj ugaša.
Zakaj so dekle vklenili, 

ljudem laž v usta položili,
naj bi svet postal Tema, 
Ognjena zemlja
brez življenja?
Iz vodnjaka razlitih semen človeštva
dekle zajema, krog se zapira –
angel smrti kriči,
njega biriči nimajo več moči.

Šesta pesem
Vrnila sem se v vas, zapuščeno 
in staro

kot mater Zemlja.
Kazala je svoje gnile njive,
podirajoče se hiše pa so skrivale ljudi.
Samo stara sliva ob kamnitem 
vodnjaku
je ponujala sadeže, sočne in sladke.
Sredi sivine in joka sem jih zobala, 
ko je

k meni prisedla Pandora.
Nisem je prepoznala, 
še nikdar je nisem videla,
nisem, ali?
V daljni megli časa sva bili kot sestri,
bela in črna sled usode.
S čudnim nasmehom na ustnah,
žalostnih oči, odeta v črno
je govorila v moji glavi.
Svet je umrl, dokončno in zares.
Jalovo seme, raztreseno z neba gnoji
suho zemljo, zemljo brez ljudi.
Sedma pesem
Bežala sem, bežala, od jutra do noči,
stran od karnevala človeških usod,
prodanih življenj,
sprevodov s krvjo oblitih postav,
zakritih z maskami, kričeč v nebo.
A nebo noče po poti tolažbe,
ne pozna odgovorov, laže in skriva
resnico.

 SONJA KORANTER
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Darilo ledene dobe ob jubilejih Janeza Kramarja

Janez Kramar je po rodu iz Mojstra-

ne, potem je veliko let živel v hiši na 
Dovjem, sedaj se je preselil v Radovlji-

co. V objektiv je ujel podobe soteske 

Garnitzenklamm blizu Šmohorja na 
avstrijskem Koroškem, kjer so števil-
ni slapovi, pisane skalne in kamnite 

formacije. Kot je v uvodnem katalogu 

zapisala kustosinja za planinstvo v 

muzeju Saša Mesec, je izkušeno oko 
avtorja v mehanskih procesih zazna-

lo zgodbo, v kamnu subjekt, v neživi 
naravi življenja. Svežina kristalno či-
ste vode, življenje, ki se razbohoti iz 
drobcene razpoke, in odpadlo listje v 

igri svetlobe je le nekaj detajlov z raz-

stavljenih fotografij. »Pred leti sem s 
skupino pohodnikov obiskal to sote-

sko v osrčju Karnijskih Alp,« je po od-

prtju povedal Janez. »Prvi vtisi so bili 
zelo lepi, saj sotesko sestavljajo barvi-

te kovine, skalni odlomi, slapovi, sla-

piči, razne kotanje, skromno življenje. 
Porodila se je ideja za ciklus fotografij 
Darilo ledene dobe, saj je soteska na-

stala kot njena posledica v desettisoč 
letih. Razstava je tematska in sovpa-

da z doktrino razstav v muzeju, ki so 

predvsem naravoslovnega značaja, o 
gorah ali naravi nasploh.«
Odprtje razstave je bilo v polni dvora-

ni muzeja v slavnostnem vzdušju z 

velikim poklonom avtorju za izjemen 

fotografski opus ob treh njegovih le-

tošnjih velikih jubilejih. To je njego-

va petdeseta samostojna razstava, v 

maju je praznoval osemdeseti rojstni 

dan, za njim je trideset let aktivne lju-

biteljske fotografske ustvarjalnosti.

Avtorja sta predstavila v. d. direktorja 
Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž 
Pogačnik in kustosinja za planinstvo 
Saša Mesec, glasbeno je z igranjem 
na harmoniko odprtje obogatila Zala 
Zarja Mesec, učenka Glasbene šole 
Jesenice. Čestitke so deževale z vseh 
strani, od fotografskih prijateljev, go-

stov in domačinov. Vabilu se je odzval 
legendarni slovenski fotograf Joco 

Žnidaršič, s katerim sta vrsto let so-

delovala na fotografskem področju in 
mu izrazil veliko priznanje in spošto-

vanje za vse dosežke. »Bilo je res ne-

pozabno, tudi s polno mero nostalgije. 

V tem okolju sem odraščal do dvanaj-
stega leta starosti. Bili so to časi, ko je 
tukaj tekel potok, bili so cvetoči trav-

niki, opuščena cementarna, v bližini 
neokrnjena Mlačca in Kreda. Vedno 
se rad vračam v to okolje in tudi zato 
sem si za petdeseto samostojno raz-

stavo izbral Slovenski planinski mu-

zej.«
Janez Kramar se s fotografijo ukvarja 
od mladih dni. Poleg petdesetih sa-

mostojnih razstav je doslej sodeloval 

na 576 razstavah v 110 državah po sve-

tu ter prejel 278 nagrad in priznanj. 

Za sodelovanje in uspehe na doma-

čih in mednarodnih razstavah si je 
pridobil več uglednih fotografskih 
nazivov. Leta 2002 je od Mednarodne 
fotografske zveze prejel naziv EFIAP 
(Excellence FIAP). Leta 2007 je kot dru-

gi v republiki Sloveniji od ameriškega 
združenja PSA prejel naziv PPSA (Pro-

ficiency PSA). »Ob vseh lepih medna-

rodnih nazivih pa se mi še zmeraj zdi 
vrhunec domači naziv mojster foto-

grafije Fotografske zveze Slovenije,« je 
poudaril Janez Kramar.

Na svoji bogati in vsestranski življenj-
ski poti je bil skoraj pol stoletja špor-

tni in vojaški pilot. Tudi to obdobje je 
ves čas povezano s fotografijo, iz letal, 
na letalskih mitingih in drugih do-

godkih je ustvaril številne zanimive 
fotografije.

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je do 26. junija na ogled 

fotografska razstava Janeza Kramarja z naslovom Darilo ledene dobe.

JANKO RABIČ

Janez Kramar / Foto: Janko Rabič

letošnja Poletna muzejska noč v soboto, 18. junija, bo športno-plezalno obarvana, 

so sporočili iz Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Od 16. do 20. ure boste 

plezali na plezalnem stolpu, na otroški delavnici ob 16. uri pa izdelovali pogumne 

plezalce. Ves čas vas bo zabaval Planinko, maskota muzeja. Ob 18. uri bo odprtje 

razstave Po prstih v stene – športno plezanje v Sloveniji. Podelili bodo tudi nagrade 

za najboljše fotografije natečaja Moja smer. Na dogodku bodo svoje delo predstavili 

gorski vodniki, ki bodo goste brezplačno popeljali po ferati v Mojstrani (potrebne so 

predhodne rezervacije, število mest je omejeno). Od 20. ure dalje boste uživali ob 

glasbi v živo, poskrbljeno bo tudi za žejne in lačne, so še napovedali v muzeju. S. K.

Poletna muzejska noč
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Več priznanj za domače, okusno in naravno

V minoritskem samostanu na Ptuju je 

bila od 20. do 22. maja zaključna prire-

ditev 33. festivala Dobrote slovenskih 

kmetij s podelitvijo priznanj. Kar šti-
ri priznanja so šla letos partnerjema 
Bernardi Benet in Željku Ponjaviču v 
Podkoren, in sicer zlato priznanje za 
liker z zelišči Teta Pehta, zlato prizna-

nje za nektar jagode z meto, bronasto 

priznanje za sirup črnega ribeza in 
bronasto priznanje za marmelado iz 
marelice. Kot sta povedala, sta svoje 
izdelke sploh prvič dala na ocenjeva-

nje in bila ob razglasitvi rezultatov 

prijetno presenečena. »Svojci in prija-

telji hvalijo najine izdelke, pa včasih 
ne veva, ali iz vljudnosti, ali mislijo 

čisto zares. In sva rekla, da poskusiva 
še, kaj o tem meni stroka in kaj lahko 
še izboljšava.« Vse, kar naredita, je v 
količinah za domačo uporabo ter za 
obdarovanje svojcev in prijateljev ob 
rojstnih dnevih in ob prazniku sv. Mi-
klavža.
Njun prvi poskus zeliščnega likerja je 
bil pripravljen po receptu v časopisu, 
za začetek je bilo v njem le pet vrst 
zelišč, ki sta jih nabrala v domačem 
okolju. Učila sta se o zeliščih, njihovih 
sestavinah in učinkih. Iz leta v leto je 
bilo v likerju vse več zelišč in vse manj 
sladkorja, da ni presladek. V prehra-

ni se trudita v splošnem za čim manj 
sladkorja, ponekod ga nadomestita z 
naravnim sladilom stevio. »Zdaj je v 
Teti Pehti že petdeset različnih zelišč, 
za kar se je pri nabiranju treba kar 
potruditi, recept sva toliko spremeni-
la in razvila, da lahko rečeva, da je že 
najin. Ohranjava pa osnovo grenčice,« 
sta povedala Bernarda in Željko. Izbira 
imena za zeliščni liker je bila lahka, 
že teta Pehta je rekla, da za vsako bo-

lezen rožica raste. »Neomejeno zdra-

vilnih rožic imamo v lokalnem oko-

lju, za nekatere menimo, da so plevel, 
pa imajo v resnici zdravilno moč. 
'Rož'ce' rastejo na pisanih senožetih, 
nekaj jih imava v domačem vrtu,« sta 
pojasnila.
Za hišo Žosmanovih, kot se reče po 
domače, raste črni ribez. »Ob hiši so 
bile korenine starega črnega ribeza, 
ki ga je obirala še moja stara mama 
in iz njega kuhala domačo marmela-

do. Iz stare korenine smo dobili pota-

knjence in črnega ribeza je pri hiši res 
veliko. Nekaj imamo tudi rdečega ri-
beza, ki pa se ne prime tako dobro,« je 
pojasnila »ta domača« Bernarda. Njej 
najokusnejša kombinacija so palačin-

ke, namazane z domačo ribezovo ali 
marelično marmelado. »Marmela-

de ne kuhava v razmerju 1 : 1 (sadje 

: sladkor), ker nama je to presladko. 
Sladkorja je samo približno deset od-

stotkov. Edini konzervans je vročina; 
marmelado in tudi sirupe vlijeva v 
zelo vroče kozarce in steklenice. Pri-
pravljava tudi bezgov sirup, delava ga 

po običajni recepturi, ko pa je prece-

jen, ga segrejeva (ne sme zavreti) in je 

normalno obstojen,« je razložil Željko.
Jagod ni ob domači hiši, jih pa obira-

ta v nasadih. »Najin glavni produkt 
iz jagod je jagodni sirup, kar pa osta-

ne pulpe v sokovniku, je ne zavrževa, 
ampak predelava v jagodni nektar in 
dodava meto. Mete je okrog hiše veli-
ko, hitro se sama razraste. Dovolj sva 

jo imela za čajne mešanice, zeliščni 
liker, in ker je še ostajala, sva jo doda-

la tudi v nektar.«
Ob hiši raste sliva, ringlo, tam stoji 
stara jablana, ki bogato obrodi, če le 
ni pozebe. Bernarda in Željko vse, kar 
zraste na domači zemlji, predelata, 
za obilje vrtnin pa poskrbi Željkova 
mama. »Nobene eksotike ni v najinih 
izdelkih, morda le kanček morskega 
vonja, kjer nabereva rožmarin, šetraj, 
vinsko rutico, ki imajo povsem druga-

čen okus,« sta še povedala Bernarda 
Benet in Željko Ponjavič in sklenila, 
da trud in čas, ki ga v vse to vložita, 
merita samo v veselju ...

Bernarda Benet in Željko Ponjavič iz Podkorena sta na Dobrotah slovenskih kmetij 
prejela zlati priznanji za liker z zelišči Teta Pehta in nektar jagode z meto ter 
bronasti priznanji za sirup črnega ribeza in marmelado iz marelice.

SUZANA P. KOVAČIČ

Bernarda Benet in Željko Ponjavič z nagrajenimi izdelki / Foto: Tina Dokl
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Gorenjski upokojenci pojejo

Gledališče Toneta Čufarja na Jeseni-
cah je konec maja gostilo revijo pev-
skih zborov Gorenjski upokojenci po-
jejo 2022. Na njej je ubrano zapel tudi 
MePZ KD Odmev Kranjska Gora, sicer 
pa je nastopilo več kot 300 pevcev, 
med katerimi je bilo čutiti veliko do-
bre volje, saj si zbori želijo veliko na-
stopov, kar jim je bilo med epidemijo 
onemogočeno. Zbranim je nekaj spod-
budnih besed namenil predsednik 
PZDU Gorenjske Robert Plavčak, revi-
jo pa vsako leto pripravi komisija za 
kulturo in tehnično kulturo, ki jo vodi 
podpredsednica PZDU Dragica Vesko-
vič. Letos so jim na pomoč priskočili 
tudi člani DU Jesenice. Vsak zbor se je 
predstavil z dvema pesmima, skupaj 
so pod vodstvom selektorice letošnje 
pevske revije Andreje Martinjak zapeli 
še pesem Lipa zelenela je.

KARMEN SLUGA

Zbor KD Odmev iz Kranjske Gore

BREZPLAČNA IZMERA

Izkoristite  
ugodno ponudbo!

Izberite kvaliteto 
 po super cenah!

V Dnevnem centru Naj mladih ne vzgaja ulica Društva Žarek so vzpostavili enoto cen-

tra v Kranjski Gori. »Žarkovci« so prisotni enkrat tedensko v knjižnici tamkajšnje šole, 

in sicer vsak torek od 13. do 15. ure med šolskim letom. Poleg učne pomoči so otrokom 

in mladim na voljo za druženje ob delavnicah, družabnih igrah ... in vabijo vse, ki bi 

radi kakovostno preživljali čas, da se jim pridružite. Da je enota zaživela, se zahvalju-

jejo vodstvu OŠ Josipa Vandota za podporo in brezplačno uporabo prostorov.

Enota Dnevnega centra tudi v Kranjski Gori



Novi Nissan 
Qashqai Acenta

Že od 27.810 €*

5 let jamstva*

Zavarovanje za 199 €*

LED sprednje in zadnje luči  |  Kamera in parkirni senzorji zadaj  |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo

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
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 PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. 

*Ponudba velja za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 Acenta s kovinsko barvo iz zaloge preko financiranja Nissan Financial Services. Ob nakupu avtomobila preko financiranja prejmete tudi obvezno in osnovno 
kasko zavarovanje za 199 € v prvem letu in brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000km, karkoli se zgodi prej, po programu 
»As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30. 6. 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

Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Na začetku maja so na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska 

Gora izvedli akcijo zbiranja papirja. Papir in karton so zbirali 

učenci vseh razredov in malčki iz vrtca. »V podjetju Hit Alpinea 

Kranjska Gora pa smo se odločili, da letos pri zbiranju poma-

gamo devetošolcem,« je sporočila vodja hotela Ramada Resort 

Aida Kadič in dodala: »K sodelovanju smo povabili še Casino 

Larix in hotel Best Western Kranjska Gora. Skupaj smo za deve-

tošolce zbrali 697 kilogramov papirja in kartona, izkupiček pa 

bodo lahko porabili za valeto in končni izlet.« K. S.

697 kilogramov papirja za 
devetošolce

Uspešna akcija zbiranja odpadnega papirja / Foto: Karmen Sluga

Golf klub Kranjska Gora je v sodelovanju z Golf zvezo Slovenije 

v nedeljo, 15. maja, organiziral šolsko tekmovanje – turnir za 

mlade golfiste iz celotne Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 

60 otrok. Ponosni so na to, da so se ga udeležili tudi najmlajši 

člani Golf kluba Kranjska Gora in dosegli odlične rezultate. Gal 

Grudnik je v svoji kategoriji osvojil 1. mesto, Nejc Robič mlaj-

ši pa 3. mesto v svoji kategoriji. Turnirja sta se iz Golf kluba 

Kranjska Gora udeležila še Svit Črešnar Koren in Žiga Grudnik. 

Za odlične dosežke jim je čestital tudi predsednik GK Kranjska 

Gora Gregor Benedik. K. S.

Uspešni na domačem igrišču

Čestital jim je predsednik GK Kranjska Gora Gregor Benedik.
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Na voljo takoj! Velja do odprodaje zalog - količina vozil je omejena.

NAJ PONUDBA
KIA SUV ZMAGOVALCEV!

€

Novi Kia Stonic
že od 13.899

do 3.900 € popusta ob financiranju

€

Popolnoma novi Kia Sportage 
že od 24.199

do 6.500 € popusta ob financiranju

Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage 
1.6 T-GDI LX Start ISG  M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe 
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev 
vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si

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

Uspešne preizkušnje učencev kolesarjev

Na Osnovni šoli (OŠ) 16. decembra Mojstrana je 18. maja 
potekalo medobčinsko kvalifikacijsko tekmovanje Kaj veš 
o prometu, ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Kranjska Gora v sodelovanju s 
šolo. Udeležili so se ga po trije učenci osnovnih šol Žirov-
nica, Koroška Bela, Toneta Čufarja Jesenice, Josipa Vando-
ta Kranjska Gora in 16. decembra Mojstrana. Učenci so v 
prvem delu morali pokazati poznavanje cestnoprometnih 
predpisov in prometnih znakov, v računalniški delavnici 
so reševali teste. Drugi del je obsegal spretnostno vožnjo 
na kolesarskem poligonu, v tretjem pa so pod strogim oče-
som ocenjevalcev prevozili vnaprej določeno traso. Največ 
točk sta dosegla učenca OŠ Toneta Čufarja Jesenice David 
Benjamin Vavtar in Nejc Petač, tretji je bil Tim Kalajžič z OŠ 
Žirovnica. Tudi to tekmovanje v okviru slovenskega projek-
ta Kaj veš o prometu pomembno prispeva k nabiranju zna-
nja in izkušenj že pri učencih za varno vožnjo v cestnem 
prometu. Mentorica prometne vzgoje na OŠ 16. decembra 

Mojstrana Vesna Jus je povedala, da so vsi prikazali dobro 
znanje. Občina Kranjska Gora je skupaj s Komunalo Kranj-
ska Gora najboljšim namenila odličja in praktične nagra-
de, vsi udeleženci so prejeli kolesarske čelade.

JANKO RABIČ

Medobčinsko kvalifikacijsko tekmovanje Kaj veš o prometu v 

Mojstrani / Foto: Janko Rabič
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Alpinist in gorski vodnik pripravnik

 Ͱ Ali si lahko gorski vodnik, če nisi alpinist?
Zelo težko. Še pred sprejemnimi izpiti moraš ob prijavi za 
šolanje za gorskega vodnika pri Združenju gorskih vodni-
kov Slovenije (ZGVS) oddati poročilo o približno šestdesetih 
vzponih določenih težavnosti, višin. Pogoj je tudi polnole-
tnost in končana srednja šola. Ni pa pogoj, da si alpinist po 
statusu, s certifikatom o opravljenem šolanju za alpinista.

 Ͱ Dan pred najinim srečanjem ste se vrnili z vodenja 
na Mont Blanc. Kje vse kot pripravnik že lahko vodite?
Sprejemnemu izpitu sledi triletno šolanje, ki sem ga za-
ključil. Zdaj sem pripravnik, kar traja najmanj eno leto in 
največ pet let. Če bo vse prav, bom imel septembra prvi 
strokovni izpit. V sklopu pripravništva je pod mentor-
stvom treba opraviti tudi določene vodene ture, ena teh je 
bila na Mont Blanc. V Sloveniji že lahko samostojno vodim 
gorske ture, v tujini pa pod mentorstvom ali v sklopu tur, 
ki jih moramo opraviti. Vsaka država ima organizirano 
svoje šolanje pod okriljem IFMGA.

 Ͱ Za katere ture vas največ najamejo v Sloveniji?
Pri nas je tako kot najvišji vrhovi po drugih državah zelo 
priljubljen Triglav, tudi s plezalnimi smermi. Vse več je 
povpraševanja po gorskih vodnikih, ker ljudje vedno bolj 
iščejo instantno izkušnjo – s čim manj dela dobiti čim 

boljšo izkušnjo. To je težko doseči, če se s tem že prej ne 
ukvarjaš in če se sam ne znaš organizirati. Za najem gor-
skega vodnika v naših hribih pa se za zdaj večinoma od-
ločajo tujci. Slovenci smo namreč ponosen narod, hribi 
so naša narodna identiteta in zdi se mi, da je nekaterim 
mogoče težko priznati, da niso dovolj suvereni za določeno 
turo. Nesreče v hribih žal govorijo same zase.

 Ͱ Koliko je nelojalne konkurence med vodniki?
Veliko govorimo o samooklicanih gorskih vodnikih in tre-
ba bo zakonsko urediti to področje. Jaz sem šele začetnik 
v združenju, lahko pa vam povem, da se tujci skoraj vedno 
oz. v večini prepričajo, ali ima gorski vodnik znak IFMGA 
oziroma planinski vodnik znak mednarodnega združenja 
planinskih vodnikov UIMLA.

 Ͱ Diplomirali ste na Fakulteti za računalništvo in in-
formatiko v Ljubljani, magistrirali leta 2020 in nadgra-
diti znanje računalništva v smeri multimedije. Kateri je 
tisti prvi poklic, ki ga opravljate?
Večino svojega časa posvečam plezanju in vodništvu, kot 
vrhunski športnik sem zaposlen v slovenski policiji. Gor-
sko vodništvo je zelo dobra dopolnila dejavnost, da za tre-
ning ves čas ostajam v stiku s hribi. Delati kot samo gorski 
vodnik pa je težko, to je prigaran kruh, sploh na začetku. 
Res pa zaradi tega malo zapostavljam formalno izobrazbo. 
Da ohranjam stik s stroko, naredim kakšno spletno stran, 
kaj sprogramiram.

»Če v alpinizmu ni negotovosti, pomeni, da ne napreduješ in da si obstal, ker vse 
že veš vnaprej,« pravi Matija Volontar, alpinist, plezalec in gorski vodnik, kjer je v 
procesu izobraževanja pripravnik za pridobitev mednarodne licence IFMGA.

SUZANA P. KOVAČIČ

Matija Volontar / Foto: Marko Prezelj

Med poskusom v južnem razu »hriba« Tsoboje (6686 m), Nepal 

/ Foto: Marko Prezelj
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NA CELOTNO KOLEKCIJO 
pohodniških oblačil in obutve  CMP

Z USTNO KODO CMP 25  POsebna ponudba velja do nedelje, 19.6.2022  

Pet let sem bil član mladinske alpini-
stične reprezentance, zdaj pa nadalju-
jem športno pot pod okriljem PZS … In 
ohranjam status vrhunskega športni-
ka. Moja tekma je plezalni vzpon. Ple-
zat grem v Himalajo ali pa v Triglav 
v smer, ki dosega določene kriterije. 
Priti moram čez neko kvoto točk, s 
tem dobim razred kategorizacije, kot 
ga imajo vsi športi, ki so pod Olimpij-
skim komitejem Slovenije.

 Ͱ Katerega zahtevnejšega podviga 

bi se še spomnili v tem trenutku?

Lani sva z Borom Levičnikom v Peruju 
splezala prvenstveno smer na Hualcan 
(6122 metrov) in je bil kar podvig. Novo 
smer sva poimenovala Virtual Insa-
nity. Dva meseca po prihodu iz Peruja 
sva z Markom Prezljem poskusila pre-
plezati južni raz gore Tsoboje (6686 me-
trov) v Nepalski Himalaji, vendar sva 
se na približno 6000 metrih odločila za 
povratek zaradi prepočasnega napre-
dovanja in močnega vetra.

 Ͱ Je vaša želja po plezanju izšla iz 
tega, da ste otroštvo preživeli pribli-

žno 60 hiš stran od zadnje naseljene 
hiše, ki je najbližje Triglavski sever-

ni steni?

S športnim plezanjem sem se začel 
ukvarjati pri svojih šestih, sedmih 
letih. Oče je že ves čas v stiku s ple-
zanjem, tudi mama je bila posledično 
plezalka in kdaj greva še kam skupaj. 
Sem član Alpinističnega odseka Je-
senice že vsa leta, zdaj tudi mentor 
mlajšim, vse pa je izšlo iz družinske 
tradicije. Tekmoval sem približno 15 
let, do konca srednje šole. Kar pome-
ni, da sem bil ves čas v stiku z gibi, 
kar mi zdaj zelo pomaga.

 Ͱ Alpinizem je šport, kot pa ste po-

vedali na predavanju na lanskem 

festivalu Goroventure, vpliva pozi-

tivno tudi na ostale aspekte vašega 

življenja.
V normalnem življenju težimo k udo-
bju, vse je deterministično, v alpiniz-
mu pa je to nemogoče. S tega vidika se 
rojevajo čisto drugi občutki. Med ple-
zanjem, na primer v Himalaji, kjer ni 
signala in niti možnosti hitrega reše-

vanja, se moraš zanašati na svojo in-
tuicijo, občutke, znanje. S tega vidika 
mi je beseda negotovost zelo všeč, ker 
je izraz točno tak, kar alpinizem je. Če 
v alpinizmu ni negotovosti, pomeni, 
da ne napreduješ in da si obstal, ker 
vse že veš vnaprej.
Alpinizem je tudi način življenja, kar 
je sicer zlajnana fraza, ampak resnič-
na. »Vikend alpinisti« imajo lahko 
zelo lep profil na Instagramu , a tam 
se pri večini tudi vse konča.

 Ͱ Kateri je vaš naslednji cilj?

Velikokrat dobim to vprašanje. Ple-
zanje prvenstvenih smeri v visokih 
hribih v alpskem slogu je med alpi-
nisti vedno zaželena trofeja. Vsako 
leto grem na vsaj eno odpravo in tudi 
letos oktobra gremo poskusit preple-
zati novo smer v nepalsko Himalajo. 
Letos imam za cilj zaključiti tudi izo-
braževanje za gorskega vodnika in bo 
treba v to vložiti še kar nekaj truda. 
Cilji v alpinizmu so osebni izzivi in za 
določene cilje je treba planirati ter na-
mensko trenirati.
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Počitek izkoristila tudi za študij

Slovenska reprezentanca v teku na 

smučeh se pod vodstvom novega glav-

nega trenerja Norvežana Ole Vigna 
Hattestada pripravlja na novo sezono, 
katere vrhunec bo svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju v Planici. Na 
nastop pred domačim pragom raču-

nata tudi Neža Žerjav in Vili Črv.

VELIKO STA NAPREDOVALA
V pretekli sezoni sta naredila velik 
korak naprej, po njej pa sta si vzela 
nekaj počitka od napornih trenin-

gov. »Počitka sem si vzela en teden, 
da sem šla na fakulteto in uredila 
vse zadeve. Od športa sem se vseeno 
malo odmaknila, toliko, da se nave-

ličam cele dneve čepeti za knjigami, 
da potem znova najdem ravnovesje 
med študijem in športom. Študiram 
biokemijo, zaključujem prvi letnik 
magisterija. Uspešno usklajujem obo-

je, se mi zdi, da eno brez drugega ne 
gre. Pretekla sezona je bila zame velik 
korak naprej, pokazala sem, da lah-

ko pridem zraven,« je povedala Neža 
Žerjav, Vili Črv pa je na to temo dodal: 
»Kar se tiče počitka, je bilo enako kot 

sezone prej. April je mesec, ko nima-

mo skupnih obveznosti. Vsak sam 
presodi, koliko si vzeti počitka, koliko 
biti v tem obdobju aktiven. Mislim, da 
sem našel pravo razmerje in vzdrže-

val pripravljenost. Pretekla sezona je 
bila zame zelo uspešna. Naredil sem 
velik korak naprej s svojimi prvimi 
točkami svetovnega pokala in s tem, 
da sem bil na večini tekem najboljši 
Slovenec v sprintu. Dokazal sem se na 
več tekmah. Vesel sem, da sem sam 
sebi in drugim dokazal, da to zmo-

rem. Upam, da v naslednji sezoni na-

redim še korak naprej.«

NOVA SEZONA PRINAŠA NOVE IZZIVE
Na vprašanje o ciljih je odgovor Neže 
Žerjav jasen: »Cilj je predvsem tekmo-

vati v svetovnem pokalu in se uvrščati 
blizu točk ali morda celo v točke. Všeč 

mi je, da so razdalje za moške in žen-

ske letos izenačili. Izzivov bo v novi 
sezoni veliko. Sem del A ekipe, kar je 
bil že kar nekaj časa moj cilj. Glede 
na to, da imamo svetovno prvenstvo 
doma, si želim doseči čim boljši rezul-
tat.«
Tudi Vili Črv želi narediti še korak 
naprej. »Vse, kar sem dosegel lani, bi 
rad izboljšal. Mislim, da je bilo mar-

sikaj dobrega, kar pa ni bilo, je treba 
popraviti. Cilj so točke svetovnega po-

kala, jih doseči večkrat kot le enkrat. 
Svetovno prvenstvo bo pred domačim 
pragom. Kaj takega se zgodi zelo malo 
športnikom v njihovi karieri,« je dejal 
tekač, ki prav tako uspešno usklajuje 
šport in študij. »Študiram poslovanje. 
Sem absolvent. Skupaj s športom je to 
lepo izvedljivo in ta smer me zelo za-

nima,« je zaključil.

Smučarska tekača Neža Žerjav in Vili Črv se pripravljata na novo sezono, katere 
vrhunec bo svetovno prvenstvo v domači Planici.

MAJA BERTONCELJ

Vili Črv in Neža Žerjav si v prihodnji sezoni želita narediti še korak naprej. / Foto: Gorazd 

Kavčič

Člani predsedstva Mednarodne smučar-

ske zveze so potrdili koledarje tekem sve-

tovnega pokala v vseh disciplinah. Smu-

čarski zvezi Slovenije je uspelo zagotoviti 

dve novi tekmi svetovnega pokala v alp-

skem smučanju za ženske. tako se bodo 

najboljše smučarke na svetu v Kranjski 

Gori borile za zmago na dveh veleslalo-

mih. Seveda pa bo Kranjska Gora še na-

prej gostila tudi moške tekme svetovne-

ga pokala v alpskem smučanju. M. B.

V Kranjski Gori tudi 
smučarke



Šport | 27 

Priznanja rateškim 
tekmovalcem za 
dosežke

Člani Nordijskega društva Rateče - Planica so na nedav-
nem občnem zboru pregledali v delo v preteklem enole-
tnem obdobju, tekmovalne dosežke in uspešnim podelili 
priznanja. Iz poročila predsednika Roberta Kerštajna ter 
predstavnikov sekcij je bilo razvidno, da je bila pretekla 
sezona uspešna s pomembnimi tekmovalnimi dosežki. 
Predsednik je priznanja podelil kegljaču na ledu Milanu 
Požarju kot najuspešnejšemu tekmovalcu moškega dela 
slovenske reprezentance na letošnjem svetovnem prven-
stvu, smučarski tekačici Živi Melihen za najvidnejši rezul-
tatski napredek med slovenskimi mladinkami, smučar-
skemu tekaču Boru Petroviču za naslov državnega prvaka 
in skupno zmago v slovenskem pokalu za mladince, smu-
čarskemu skakalcu Andražu Verešu za največji napredek 
v sezoni in smučarskemu skakalcu Maticu Hladniku za 
letošnji polet 211 metrov in vstop v »Klub 200« uspešnih 
skakalcev Planice. Posebna priznanja je predsednik izročil 
Neži Žerjav in Viliju Črvu za uspešen nastop na zimskih 
olimpijskih igrah v Pekingu in obenem Viliju Črvu za prve 
osvojene točke na tekmi za svetovni pokal. Trener smučar-
skih skakalcev Gregor Miklič je prejel zahvalo za dolgotraj-
no delo v društvu in prispevek k tekmovalnim dosežkom.

JANKO RABIČ

Robert Kerštajn s smučarskima tekačema Živo Melihen in Borom 
Petrovičem

teka trojk po poteh okupirane Ljubljane se je letos udeležilo 

več kot 2600 tekačev. Med njimi jih je bilo tudi nekaj iz kranj-

skogorske občine, mešana ekipa pa je stopila na zmagovalni 

oder. trojka v postavi Manca Mrak, Dušan Mrak (Mojstrančana, 

ki zdaj živita na Jesenicah) in Andrej robič (Gozd - Martuljek) je 

na 29-kilometrski razdalji zasedla drugo mesto. pravilo, ki tek-

mo še oteži, je, da ekipa mora teči skupaj, ima svoj čip in mora 

za veljaven rezultat priti tudi skupaj v cilj. odličnega rezultata 

so se zelo razveselili, zdaj pa že pridno trenirajo naprej, saj se 

letos nameravajo udeležiti še nekaj zahtevnih tekem. K. S.

Drugi na teku trojk v Ljubljani
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Športni izziv s kuliso planiške velikanke

»Za nami je delaven in hkrati nepo-

zaben konec tedna. Čeprav je trajalo 
tri leta, da smo končno lahko izpelja-

li prvo polnokrvno slovensko izvedbo 

Spartana, je bilo vredno. Zahvalil bi 

se Občini Kranjska Gora in vsem par-

tnerjem, ki nas podpirajo pri tem pro-

jektu. Več kot 1700 tekmovalcev iz 34 
držav je bilo navdušenih nad kuliso, 
razgledi in unikatnimi izzivi, ki jih je 

ponudila tekma – od uvodnega vzpo-

na na velikanko do snežne ovire z bo-

dečo žico. Po odzivih smo se Slovenci 
še enkrat več izkazali kot odlični go-

stitelji,« je povedal Simon Rožnik, di-
rektor agencije Extrem.

V kategoriji beast (zver) elite moški 
na 21 kilometrov s 30 ovirami je slavil 
ekipni svetovni prvak Francoz Jere-

mie Gachet, navdušen nad planiško 
preizkušnjo. V beast elite ženski kate-

goriji je zmagala Slovenka Rea Kolbl. 
Čeprav živi v Koloradu, je to njena do-

mača tekma, pri njej sodeluje tudi kot 
ambasadorka. »To je eden najboljših 
Spartanov na svetu, tukaj bi moralo 

biti tudi svetovno prvenstvo.« Tekmo-

vali so še v super elite moški in žen-

ski konkurenci na 11,5 kilometra s 25 

ovirami in pa v sprint open moški in 
ženski konkurenci na 5 kilometrov z 
20 ovirami, kjer so se preizkusili tudi 
tekmovalci iz športnih resničnostnih 
šovov. Na vseh treh razdaljah je tek-

movalo skoraj dvesto tekačev.
»Izredno sem vesel, da smo končno 
v popolni ediciji izvedli Spartan Race, 

gre tudi za eno večjih spomladanskih 
prireditev v občini. Za pravilno se je 
izkazalo, da smo jo iz Kranjske Gore 
preselili v Planico, kjer je za izved-

bo tudi veliko prostora in parkirnih 

mest. Posebej bi se zahvalil ekipi NC 

Planica, ki je šla v dogodek skupaj z 
nami partnersko, z zaupanjem v eki-

po, ki je pomagala pri organizaciji,« 

je povedal direktor Turizma Kranjska 
Gora Blaž Veber. Organizatorji so pri-
pravili tudi Spartan preizkušnjo za 
otroke, koncert CoverLover v Kranjski 
Gori ...

V Planici je bil 21. in 22. maja Spartan Race, slovenska edicija najbolj sloveče serije 
tekov z ovirami z udeleženci iz 34 držav.

SUZANA P. KOVAČIČ

Več kot 1700 tekmovalcev iz 34 držav je bilo navdušenih nad izzivi. / Foto: Nik Bertoncelj

Mladi floorbalisti, ki nastopajo pod okriljem Športnega društva Zelenci kranjska Gora, 

so se udeležili prijateljske tekme U16 v celovcu. Gostitelje, ekipo kac, so visoko nadi-

grali z 8 : 1. »kot vidite, nekaj veljate tudi v mednarodnem prostoru. Zato ne obupajte, 

temveč pojdite samo navzgor. S trdim delom slehernega posameznika in posamezni-

ce, z ekipnim duhom in neizmernim srčnim trudom obeh trenerjev, Matevža Seljaka in 

Urbana Vrevca, vrtite žogico eden za vse in vsi za enega. in to je prava pot,« jim je ob 

uspehu sporočil predsednik sekcije za floorball roland Brajič. ekipa Zelenci v katego-

riji U13 pa odhaja na mednarodne igre United World Games, ki bodo potekale v celov-

cu in Beljaku med 16. in 19. junijem. organizatorji pričakujejo udeležence iz 30 držav, 

ki se bodo pomerili v 13 različnih športih. Mladi slovenski državni prvaki v floorballu 

bodo morali na igrah prikazati svoj maksimum, saj bodo zaradi sistema tekmovanja 

nastopili v kategoriji U15, kar bo zanje zagotovo velik izziv. K. S.

Turnirji v floorballu tudi spomladi

V Slovenskem planinskem muzeju bo 

od 22. do 26. junija festival Goroventure 

znova v živo. V sredo, 22. junija, začnejo s 

filmom o nejcu Zaplotniku z naslovom Sa-

njaj le velike sanje, izkupiček od proda-

nih vstopnic bodo namenili skladu nejca 

Zaplotnika. V četrtek, 23. junija, bosta na 

ogled filma everest Sea to Summit in po-

polna sezona. V petek, 24. junija, boste 

prisluhnili Zgodbi Save v družbi režiserja 

in producenta filma rožleta Bregarja in 

roka rozmana. V soboto, 25. junija, pri-

deta na vrsto filma Link Sar in Zgodba  kr-

zysztofa Wielickija. V nedeljo, 26. junija, 

bosta Luka Stražar in nejc Marčič obujala 

spomine na odpravo rolwaling in njun pr-

venstveni vzpon na tsoboje. S. K.

Festival Goroventure
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Nagrajenke križanke Gorenjskega 
glasa z geslom GOJENJE IN SOR-
TE VRTNIC, ki je bila objavljena 
v Zgornjesav‘cu 3. maja 2022, so: 
Olga Končan iz Cerkelj, ki prejme 
1. nagrado (bon trgovine OBI v 
vrednosti 20 EUR), ter Sonja Slap-
nik iz Kamnika in Cvetka Kern iz 
Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado 
(knjiga Melanda).

Nagrajenkam čestitamo!

Planinske postojanke odpirajo vrata

V Zgornjesavski dolini se je z majem začela letošnja po-
letna planinska sezona. Postojanke spet prijazno odpirajo 
vrata številnim planincem, nudijo prenočišča in varno za-
vetje ob slabem vremenu. V posameznih planinskih dru-
štvih so skupaj z oskrbniki in najemniki poskrbeli, da bodo 
vsi dobro postreženi in bodo iz koč odnesli lepe vtise. V Pla-
ninskem društvu Kranjska Gora so po besedah predsedni-
ka Marka Kopača v preteklih letih poskrbeli za več obnov 
in posodobitev Koče v Krnici, Koče na Gozdu in Mihovega 
doma. Z najemniki so zelo zadovoljni, saj znajo poskrbeti 

za dobro ponudbo in počutje vseh obiskovalcev. Podobno je 
v dolini Tamar, kjer najemnik tamkajšnje koče Marko Ber-
nik optimistično razpoložen, da bo z osebjem kos novim 
izzivom ob postrežbi številnih planincev in drugih, ki se iz 
Planice množično podajo naprej ob vznožje mogočnega Ja-
lovca. Vršič že dolgo ni le izhodiščna točka za ture planin-
cev na okoliške vršace, obiskuje ga množica izletnikov, ki 
na vrhu gorskega prelaza občudujejo okoliški gorski svet. 
Tam so odprte tri postojanke: Erjavčeva koča, Tičarjev dom 
in Poštarski dom. Ponudbo že nekaj let prijetno dopolnjuje 
Tonkina koča med 16. in 17. ovinkom vršiških serpentin iz 
kranjskogorske smeri. Sedaj je še zaprta, ker jo preurejajo.

JANKO RABIČ

Kranjsko Goro bodo od 4. do 8. julija napolnili zvoki saksofonov na festivalu alpsax 
summer 2022. mladi saksofonisti nižjih in srednjih glasbenih šol iz slovenije, avstrije, 
Bosne in Hercegovine ter Grčije bodo z mentorji čez dan vadili, zvečer pa na brezplač-
nih koncertih pokazali svoje znanje. Domačinom in gostom bodo na voljo glasbeni 
užitki zahtevnih klasičnih, džezovskih in ostalih skladb, kjer kraljuje saksofon. mla-
de saksofoniste, ki bi se še želeli udeležiti festivala, obveščajo, da vse informacije o 
programu, namestitvi in mentorjih lahko dobijo na spletni strani http://www.vincero.
si/alpsax.php. Prvi koncert bo v ponedeljek, 4. julija, ob 20.30 v Ljudskem domu, na-
stopila bosta Lev Pupis in milan Lucić, sledil bo džezovski koncert v torek, 5. julija, 
ob 20.30 na vrtu hotela Larix z zasedbo Fletne srajce. v sredo, 6. julija, ob 20.30 bo v 
Ljudskem domu koncert mentorjev festivala (Johan van der Linden, mariano Garcia, ti-
mothy Roberts, valeria Kučan, Lev Pupis in milan Lucić) in v četrtek, 7. julija, ob 20.30 
na Glavnem trgu zaključni koncert udeležencev alpsax summer 2022. S. K. 

Festival mladih saksofonistov
v enoti Dnevnega centra društva Žarek 
mojstrana bo v času poletnih počitnic 
od 26. do 28. julija, vsak dan od 8. do 
14. ure, brezplačna delavnica sprošče-
no v poletje, ki bo potekala v prostorih 
društva mladih Kranjska Gora nad pošto 
v mojstrani. »na delavnici bodo mladi 
in otroci lahko izrazili in obogatili svojo 
ustvarjalnost in kreativnost. Ustvarjali 
bodo z barvami za steklo fun&fancy, das 
maso, fimo maso, s prstnimi barvami, ob 
lepem vremenu pa tudi na prostem. vsi 
udeleženci naj s seboj prinesejo malico, 
za pijačo in prigrizke bomo poskrbeli v 
društvu Žarek,« je pojasnil Primož Bez-
jak, strokovni vodja Dnevnega centra. 
več informacij je na voljo na številki 030 
625 298 ali na e-naslovu dnevni.center@
drustvo-zarek.si, to sta tudi kontakta za 
prijavo na delavnico. S. K.

Sproščeno v poletje

Društvo podeželske mladine (DPm) Zgornjesavske doline v sodelovanju s Kmetijsko 
mehanizacijo Lavrih prireja demonstracijo gorske sečnje in obdelave strme travnate 
površine. Demonstracija bo v nedeljo, 19. junija, od 11. ure dalje na mitharjevem bregu 
na Dovjem (pod glavno cesto, ki vodi iz smeri Jesenic proti Kranjski Gori). v primeru 
dežja bo dogodek prestavljen na 26. junij. več informacij najdete na strani DPm Zgor-
njesavske doline na Facebooku. K. S.

Demonstracija gorske sečnje

v nedeljo, 12. junija, z zborom ob 10. uri pred pošto v mojstrani vas vabijo na pravljič-
no pot Rajže po poteh triglavskih pravljic, v svet vaških posebnežev in bajeslovnih 
bitij, ki vam odstirajo pravljično tančico starih šeg in navad, domislic, pregovorov in 
vraž. Uro in pol dolga pot iz mojstrane na Dovje, tudi po poti poslikav, je primerna za 
vse otroke, stare od 4 do 99 let. informacije: pravljičar Bukovnik 040 241 660. v prime-
ru dežja dogodek odpade. S. K.

Rajže po poteh triglavskih pravljic

www.gorenjskiglas.si
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Glasovanje za naj 
planinsko pot

Začela se je nova sezona akcije Očistimo naše gore, v kateri 
peto leto zapored poteka glasovanje za naj planinsko pot. 
V glasovanje se je uvrstilo sedem planinskih poti, ki so za-
radi naravnih pojavov, kot so podori in neugodne vremen-
ske razmere, poškodovane in potrebne čiščenja ter imajo 
dotrajana varovala in oznake. V nabor poti, ki so zaradi 
nastalih poškodb nevarne, nekatere od njih pa so že nekaj 
časa tudi zaprte, se uvrščajo tri s kranjskogorskega obmo-
čja. To so Jubilejna planinska pot Vršič–Zadnje Plate–Za-
dnji Prisojnik skozi Zadnje okno, Tamar–Visoka Ponca in 
Hanzova pot (Koča na Gozdu–Prisojnik). Glasovanje do 26. 
junija poteka na portalu Vse bo v redu plus. Zavarovalnica 
Triglav bo prispevala sredstva za obnovo poti z največ pre-
jetimi glasovi in s tem podprla delo markacistov.
Da bi spodbudili odgovorno vedenje planincev, bodo or-
ganizatorji akcije v sodelovanju s partnerji, kot sta PZS in 
GRS, organizirali aktivnosti za ozaveščanje o pomenu skrbi 
za čistočo, varnost in ustrezno pripravljenost v gorskem 
svetu. Poseben poudarek bodo namenjali še večji (požarni) 
varnosti planinskih koč.

KARMEN SLUGA

Dolina pod Poncami 
živahna tudi poleti
Letenje v vetrovniku, spust po najstrmejši jeklenici 
(ziplinu) na svetu, doživetje na snegu ... Vse to in še 
več nudi obiskovalcem poletna Planica.

Po izredno uspešni zimski sezoni, kjer je bil v ospredju pred-

vsem tek na smučeh, v Nordijskem centru Planica že načr-

tujejo aktivnosti za poletje, predvsem pa obilo užitkov za 

obiskovalce. Med najbolj priljubljenimi in obiskanimi aktiv-

nostmi sta spust po jeklenici z vrha planiške letalnice in lete-

nje v vetrovniku, za družine tudi igra disk golfa.

Obiskovalce najbolj preseneti možnost igranja curlinga. Gre 

za olimpijsko disciplino, v Planici pa imajo trenutno na voljo 

dve stezi za treninge in za igro curlinga, za katero se lahko od-

loči vsak obiskovalec – potrebna je le predhodna rezervacija. 

Prijetna poletna ohladitev je v njihovi snežni dvorani, kjer je 

proga za tek na smučeh urejena in je tekačem na voljo vsak 

dan do sredine novembra.

V Nordijskem centru Planica so zelo veseli, da se po dveh co-

vidnih letih znova vračajo tudi tuji turisti. Ponovno prihajajo 

večje organizirane skupine, ki jih v preteklih dveh letih ni bilo. 

Že zdaj pa lepo vabijo tudi na tri večje dogodke izmed števil-

nih. Zadnjo soboto v avgustu bo pri njih zaključek projekta 

Gremo v hribe pod okriljem Pivovarne Laško, septembra sle-

di tek na velikanko Redbull 400 in pa znova tudi veteransko  

prvenstvo v smučarskih skokih.

In še ena zanimivost: po koncu zime so shranili več kot tri-

deset tisoč kubičnih metrov snega na snežni deponiji pod 

Ciprnikom. Ta sneg je že pripravljen za svetovno prvenstvo v 

nordijskem smučanju Planica 2023.

turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos organiziralo bla-

goslov motorjev. Potekal je na praznik, 2. maja, blagoslov pa je 

opravil domači župnik Janez Šimenc. »veseli smo, da vsako leto 

pridejo predvsem domači motoristi. tudi letos nas slabo vreme 

ni pregnalo in smo se zbrali pred cerkvijo v Kranjski Gori. tradi-

cijo bomo seveda nadaljevali tudi prihodnja leta,« je povedala 

predsednica turističnega društva Kranjska Gora Klavdija Gom-

boc. K. S.

Blagoslov motorjev

Župnik Janez Šimenc je blagoslovil motoriste in njihove motorje. 
/ Foto: TD Kranjska Gora Z
Š
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1. nagrada: 1x doživetje v vetrovniku

2. nagrada: 1x zipline spust po jeklenici

3. nagrada: 1x tek na smučeh v tekaškem tunelu

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilče-

nih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do 

petka, 24. junija 2022, na Gorenjski glas, Nazorje-

va ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v  

nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo 

na Nazorjevi ulici 1. 
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080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  
PE KRANJ  04 281 71 70 
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 HVALA ,  KER  NAM ZAUPATE!

Ergonomski aktivni sedeži s certifikatom AGR1

Pure Panel® digitalna armaturna plošča

Značilni Vizor® z najnovejšimi IntelliLux® LED matričnimi žarometi

OPEL ASTRA
NAJBOLJŠA OD VSEH 

NOVA

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,1 – 5,8 l/100km, izpusti CO₂: 24 – 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NO
X
): 0,0215 – 0,0558 g/km. Trdi delci: 0,00026- 0,00046 g/km

in število delcev 0,17 - 0,90 *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 PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov.

1 Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov različnih medicinskih strok.
Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. V oglasu je lahko opisana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

Zapeljite jo na testno vožnjo v Avtotehni VIS.


