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Na naslovnici: Z Dovjega je lep pogled 
proti Triglavu, ki je navduševal že 
Jakoba Aljaža.
Foto: Nik Bertoncelj
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Podžupan občine Kranjska Gora Bog-
dan Janša je spomnil na tri letošnje 
obletnice; 95. obletnico Aljaževe smrti, 
135 let, kar je Jakob Aljaž prvič stopil 
na vrh Triglava, in pa 125 let, kar je 
dekan Novak blagoslovil kapelico na 
Kredarici. Zahvalil se je vsem, ki ohra-
njajo spomin na Jakoba Aljaža, v na-
govoru pa se dotaknil tudi sedanjega 
časa. »Dejansko bo treba razmišljati v 
smer, da je manj več, in počasi zajeziti 
včasih že kar malo divjanje v te naše 
prelepe Julijce in na splošno v vse 
naše hribe. Najbrž ni bil cilj in namen 
vsega tega, ko je deloval Aljaž, da bi do 
take situacije v slovenskih gorah pri-
šlo. Mislim, da je priložnost in obveza 
naše generacije, da nekaj naredimo 
na tem in da zanamcem pustimo za-
deve kolikor toliko v stanju, kakršne 
so danes.« Podpredsednik PZS Martin 
Šolar se je v imenu PZS zahvalil Občini 
Kranjska Gora, domačinom, da ohra-
njajo spomin, tradicijo s prireditvami 
ob občinskem prazniku, vezanem na 
Jakoba Aljaža. »Ljudje so s temi kra-
ji živeli, živeli od njih, ker so jim na 
neki način nudili tudi kruh v tisti pr-
vobitni obliki. Razvoju planinstva, vo-
dništva je Aljaž s svojim prihodom dal 
dodatno spodbudo. Bil je korak pred 

časom, naj bo to v smislu razvoja pla-
ninstva, narodnega buditeljstva, tudi 
v tehnično-graditeljskem smislu. ... 
Mislim, da se je ravno prav stvari ure-
sničilo v tistem času.« Kot je še dejal 
Šolar, bi Aljaža danes potrebovali, da 
bi nam skozi prizmo svojega pogleda 
kaj pametnega svetoval glede na situ-
acijo, kakršna je.

Podpredsednik Planinskega dru-
štva (PD) Dovje - Mojstrana Andrej 
Skumavc pa je povedal, da v mla-
dinskem odseku društva skrbijo za 
izobraževanje mladih v planinskem 
duhu, ob tem je omenil tudi tradi-
cijo mednarodnega planinskega ta-
bora Alpe Adria Alpin, ki je bil letos 
organiziran v Vratih. PD upravlja 
Aljažev dom v Vratih, za kar skrbi 
gospodarski odsek društva in »ta 
stavba nas tudi povezuje z Jakobom 
Aljažem«. Zraven doma gradijo de-
pandanso, v kateri bodo gostom, kot 
je pojasnil Skumavc, ponudili kvali-
tetnejše bivanje. Predsednik Kultur-
no umetniškega društva Jaka Rabič 
Dovje - Mojstrana Marsel Gomboc pa 
je ob tej priložnosti povabil na jubi-
lejne Aljaževe dneve, ki bodo konec 
avgusta.

SUZANA P. KOVAČIČ

S položitvijo venca so se poklonili spominu na Jakoba Aljaža. Od leve župnik Franc Juvan, 
predsednik KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana Marsel Gomboc, predsednik DU Dovje - 
Mojstrana Izidor Podgornik, podpredsednik PD Dovje - Mojstrana Andrej Skumavc in 
podžupan Bogdan Janša

Občina Kranjska Gora praznuje 7. avgusta, na dan, ko je veliki domoljub, planinec, 
graditelj planinskih postojank, glasbenik, župnik Jakob Aljaž leta 1895 postavil 
stolp na vrh Triglava. Aljaževemu spominu so se v tednu ob občinskem prazniku 
poklonili s polaganjem venca na njegovem grobu na dovškem pokopališču.

Ohranjajo spomin na Jakoba Aljaža

Med poletno turistično sezono, ko je prometna obremenitev zgornjesavske doline še 
posebej velika, je odlična izbira in prispevek k zeleni mobilnosti uporaba javnega av-
tobusnega prevoza. po občini vse do konca avgusta krožno vozi turistični avtobus, 
avtobusna povezava je tudi med kranjsko Goro in bovcem (in naprej proti novi Gori-
ci) čez prelaz Vršič. čezmejna avtobusna linija je iz kranjske Gore, Trbiža, čez predel, 
mimo Loga pod Mangartom in bovca do Mosta na soči. Ta avtobus ustavlja tudi na 
železniški postaji v središču Trbiža in rablja ter ob rabeljskem jezeru. Do 4. septem-
bra je organiziran tudi brezplačni javni avtobusni prevoz v dolino Vrata. potujemo pa 
lahko tudi z rednimi avtobusnimi linijami. S. K.

Grem(o) z avtobusom
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Drage občanke, spoštovani občani
Poletje se vse bolj bliža koncu, saj v 
naših krajih prvo daljše deževje po 
20. avgustu pomeni slovo od poletnih 
oblačil in kratkih rokavov. V tem me-
secu, natančneje 7. avgusta, smo pra-
znovali občinski praznik, ki ga pra-
znujemo na dan postavitve stolpa vrh 
Triglava. Stolp krasi našega očaka že 
točno 127 let, saj je takrat naš slavni 
dovški župnik in ljubitelj gora Jakob 
Aljaž na vrhu odkupil zemljišče in s 
tem pridobil možnost postavitve tega 
simbola ne le naše občine, temveč 
vsega slovenstva.
Prav taki posamezniki in skupine lju-
di, ki izstopajo iz povprečja, ki tako 
kot nekdaj Jakob Aljaž naredijo za 
družbo, okolje, v katerem živijo, ne-
kaj več, si zaslužijo pozornost in na-
grado. Tako smo tudi letos te odlične 
soobčane nagradili z občinskimi pri-
znanji. Med njimi je Franjo Potočnik, 
neutrudni športnik gorolezec, literat 
in poet, ki ga Slovenci, če ne po dru-
gem, poznajo vsaj po 1000 vzponih na 

Triglav v jeseni njegovega življenja. 
Seveda nismo mogli mimo dveh mo-
torjev volonterstva, turizma in obrti v 
Mojstrani Janija in Brigite Zajšek ter 
ekipe gorske reševalne službe Kranj-
ska Gora, ki opravlja izredno nevarno 
in nadvse človekoljubno delo že točno 
110 let. Prav ustanovitev gorske reše-
valne službe leta 1912 v prostorih ta-
kratnega Urbanijevega hotela Razor 
nam pove vse o tedanji Kranjski Gori. 
Že takrat je bila Kranjska Gora z raz-
vitim gorskim vodništvom, njenimi 
slavnimi vodniki in zdravnikom Jo-
sipom Tičarjem številka ena na tem 
delu takratne skupne države Avstro-
-Ogrske.
Tudi sedaj sledimo trendom in rezul-
tati obiskanosti destinacije, zadovolj-
stvo obiskovalcev in ne nazadnje vas, 
občanov, kaže, da nekako delujemo v 
smeri naših slavnih prednikov. Samo 
želimo si lahko, da bi tudi naslednje 
generacije živele v lepih, kulturno, 
naravno in krajinsko ohranjenih kra-

jih pod Triglavom, pile čisto, zdravo 
vodo in se kopale v kristalnih rekah 
in jezerih. Garancija za te želje pa se 
skriva predvsem v nas samih, naši 
zavesti in čutu do našega okolja. Bodi-
te lepo in izkoristite kakšen preostali 
topel dan samo zase.

Vaš župan Jani Hrovat

Gradnja nove štirisedežnice vitranc 2, ki poteka po trasi nekda-
nje enosedežnice, še poteka. v načrtu je bilo, da jo zgradijo do 
začetka letošnje poletne turistične sezone, vendar so se dela 
izvajalca gradbenih del, kot so sporočili iz RTC Žičnice kranj-
ska Gora, nepričakovano nekoliko zavlekla. »v tem trenutku  
nas čaka še kar precej dela, zato vsi srčno upamo, da bomo 
sedežnico lahko – če ne prej – zagnali za zimsko sezono 
2022/23.« S. K.

Gradnja štirisedežnice Vitranc 2
konec junija je potekel rok veljavnosti turističnim bonom in tudi 
t. i. novim bonom (Bon21), ki so bili v veljavi od sredine junija 
2020 oziroma julija lani. kot kažejo podatki finančne uprave, 
je bilo največ turističnih bonov unovčenih na obali, na Gorenj-
skem in v termah. največ unovčitev bonov so zabeležili v obči-
ni Piran, za skoraj 53 milijonov evrov, na drugem mestu pa je 
kranjska Gora z dobrimi 17 milijoni evrov in več kot 127 tisoč 
unovčitvami. S. K.

Občina z boni v samem vrhu

Čudoviti Zelenci / Foto: Tina Dokl Štirisedežnica naj bi bila zgrajena do zimske sezone.
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Projekt izgradnje vodohrana Alpina v 
Kranjski Gori je eden izmed pomemb-
nih projektov, ki jih bo Občina Kranj-
ska Gora izvedla še letos. Vodohran 
– zbiralnik pitne vode, ki zadržuje re-
zervo vode, stabilizira tlačne razmere 
in izenačuje nihanje porabe – bo omo-
gočil izboljšano delovanje vodovodne-
ga sistema Kranjska Gora in zaneslji-
vejšo oskrbo s kvalitetno pitno vodo. 
Izbrani izvajalec podjetje Semago iz 
Tržiča je začel delati takoj po koncu 
zimske sezone, gradnja vodohrana pa 
bo predvidoma zaključena v decem-
bru letos.
Kot so sporočili po pridobitvi sofinan-
cerskih sredstev, je eden izmed večjih 
izzivov v občini Kranjska Gora zago-
tavljanje kvalitetne in stalne oskrbe 
s pitno vodo, tudi v konicah porabe. 
Zato občina stalno vlaga v izgradnjo 
lokalne komunalne infrastrukture, 
namenjene izvajanju gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. Med tovr-
stne službe sodi tudi gospodarska jav-
na služba oskrbe s pitno vodo. »Šest-
sto kubičnih metrov velik vodohran 

bo eden največjih, narejenih v naši 
okolici, in bo velikosti štirih sedanjih 
vodohranov. Ohranili bomo tudi ob-
stoječega, 150-kubičnega. Prepričan 
sem, da je skoraj osemsto kubičnih 
metrov vode zagotovilo za naslednjih 
nekaj rodov za vodo na območju celo-
tnega naselja Kranjske Gore in zraven 

še Gozda - Martuljka, ki je povezan na 
isti vodni vir,« je povedal župan Janez 
Hrovat.
Evropska unija je za blažitev gospo-
darskih in socialnih posledic krize za-
radi covida-19 ter v podporo okrevanju 
in odpornosti evropskih gospodarstev 
vzpostavila Mehanizem za okreva-
nje in odpornost. Finančna podpora 
je namenjena predvsem pospešene-
mu izvajanju trajnostnih reform in 
naložb. Na osnovi načrta ukrepov, ki 
jih je pripravila Republika Slovenija 
za spodbujanje razvojnih možnosti, 
večje prilagodljivosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne povezanosti, 
je ministrstvo za okolje in prostor pri-
pravilo javni razpis za dodelitev sred-
stev ukrepu Zeleni prehod – Kompo-
nenta Čisto in varno okolje, podukrep 
Izboljšanje ukrepov na področju rav-
nanja z vodo in okoljske infrastruktu-
re za investicije v vodovodne sisteme, 
ki oskrbujejo manj kot deset tisoč pre-
bivalcev.

SUZANA P. KOVAČIČ

Gradnja vodohrana bo predvidoma zaključena v decembru letos. / Foto: arhiv občine

Podjetje RtC Žičnice kranjska Gora bo prejelo sofinancerska sredstva za nadaljnje vla-
ganje v žičniško infrastrukturo. »te odločitve ministrstva smo izredno veseli in smo 
zanjo hvaležni,« so sporočili iz RtC Žičnice. Podjetje se je na javni razpis prijavilo s 
projektom krožne kabinske žičnice Vitranc 1, ki bo potekala po obstoječi trasi sedežni-
ce Vitranc 1. Projekt je z dodatnimi turističnimi produkti vreden malo več kot 12 milijo-
nov evrov, približno osem milijonov evrov bo sofinanciranih. »Za podjetje predstavlja 
zamenjava obstoječe sedežnice za krožno kabinsko žičnico veliko prednost, izbolj-
šanje kvalitete prevozov in predvsem skrajšanje časa vožnje od vstopne do izstopne 
postaje. Za uporabnika pa je prednost take naprave poleg hitrosti vožnje predvsem 
varnejše in udobnejše vstopanje in izstopanje.« kot so povedali, podrobnosti reali-
zacije še niso znane, ker še čakajo dokumentacijo pristojnega ministrstva. »Dodatni 
produkti bodo park za plezanje (adrenalinski park), t. i. mountain karting in na vrhu 
Vitranca plato za padalce. S. K.

V načrtu krožna kabinska žičnica Vitranc 1

Občina Kranjska Gora je po prijavi na javni razpis za izvedbo projekta izgradnje 
vodohrana Alpina v vrednosti nekaj več kot milijon evrov pridobila sofinanciranje 
iz evropskih sredstev v višini 440.500 evrov.

Sofinancerska sredstva za vodohran Alpina



Občinski praznik | 7 

Praznik občanov, poklon Aljažu in nagrajencem

»Ta stolpič sem postavil po svojem načrtu in na svoje stro-
ške ter na svojem svetu 7.8.1895 v občo korist,« je zapisal 
tedaj Jakob Aljaž, danes pa Občina Kranjska Gora, ki si je 
ta dan izbrala za svoj praznik, ponosno slavi spomin na 
postavitev tega »pločevinastega« stolpa vrh Triglava pred 
127 leti in na domoljuba, planinca, graditelja planinskih 
postojank, glasbenika in župnika Jakoba Aljaža. Osrednja 
slovesnost je bila na predvečer praznika s podelitvijo ob-
činskih priznanj zaslužnim nagrajencem – športniku, 
gorniku, humanitarcu, umetniku in pesniku Francu (Fra-
nju) Potočniku iz Mojstrane, dolgoletnima upravljavcema 
smučišča v Mojstrani in prizadevnima turističnima delav-
cema Brigiti Pirc in Janezu Zajšku ter Društvu GRS Kranj-
ska Gora, prvi rešilni postaji pri nas, ustanovljeni pred 110 
leti.
Župan Janez Hrovat se je zahvalil prav vsem in vsake-
mu posebej v občini, ki so in še prispevajo na različnih 
področjih svojega delovanja, da o občini lahko govorimo 
kot zgodbi o uspehu. »Izredno in od srca vam hvala vsem, 
ki ste mi pomagali v teh osmih letih to zgodbo o uspehu 
tudi dosanjati.« Zahvalil se je vsem, ki se trudijo za eno-
tno občino, za njen enakomerni razvoj od začetnih naselij 
Mojstrana, Radovna vse do zaključka na zahodu v Ratečah. 
Poudaril je izjemno delovanje Jakoba Aljaža, omenil špor-

tne zanesenjake, ki so še dodatno utrdili sloves te smučar-
ske in nordijske destinacije. Do FIS svetovnega prvenstva 
v nordijskem smučanju Planica 2023, največje prireditve v 
občini in ene največjih v Sloveniji, je bilo na dan občinske 
slovesnosti (le) še 198 dni. »Delajmo zanjo vsi in verjemimo 
v to, da se izognemo še kakšnemu novemu valu epidemije 
in da se prireditev odvije res v tisti luči, ki bo občino Kranj-
ska Gora, Planico in celo Slovenijo povzdignila še višje, kot 
je že zdaj.«
Investicije v občini so plod enotne vizije z veliko vložene 
energije, je še poudaril župan. Omenil je pridobljena nepo-
vratna državna, evropska sredstva, samo v zadnjih dveh 
letih je bilo za sofinanciranje pridobljenih več kot dva mi-
lijona evrov, s pomočjo katerih je v Mojstrani nov vrtec, 
v nadaljevanju še prizidek vrtca, tudi vodohran Alpina 
v Kranjski Gori, ki je v gradnji ..., in kar osem milijonov 
evrov za nov investicijski zagon za RTC Žičnice Kranjska 
Gora.
Posebno mesto pa si zaslužijo letošnji prejemniki priznanj 
Občine Kranjska Gora, ki jim je župan Hrovat čestital in 
jim zaželel še veliko uspeha.

SUZANA P. KOVAČIČ

Od leve: Aleš Robič v imenu Društva GRS Kranjska Gora, 
Janez Zajšek in Brigita Pirc, Franc (Franjo) Potočnik in župan Janez 
Hrovat / Foto: Tina Dokl

Za popestritev je poskrbela priljubljena slovenska glasbena 
skupina Manouche (na sliki), prireditev pa je vodila Branka 
Smole. / Foto: Tina Dokl

Osrednja slovesnost ob prazniku Občine Kranjska Gora je bila na predvečer 
praznika, v soboto, 6. avgusta, na Trgu na Gorici v Kranjski Gori. Občinska 
priznanja so podelili Društvu Gorska reševalna služba Kranjska Gora, Janezu 
Zajšku in Brigiti Pirc iz Mojstrane ter Francu (Franju) Potočniku iz Mojstrane.
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Zahvalili so se jim 
s priznanji

PRIZNANJE FRANCU (FRANJU) POTOČNIKU
V mladosti se je ukvarjal s smučanjem. Bil je mladinski 
reprezentant v smučarskem teku. Pri vojakih je v družbi 
nekdanjih reprezentančnih kolegov postal armijski prvak. 
Osemnajst let je bil trener mojstranškega smučarskega 
kluba, v katerem sta dozorela tudi dva olimpijca. Sodelo-
val je na evropskih prvenstvih železničarjev kot tekač ali 
trener v Švici, na Norveškem, Finskem in v Rusiji. Leta 1962 
je postal član atletskega kluba ŽAK Ljubljana, s katerim je 
nastopal kot tekač na dolge proge in v hitri hoji, kasneje 
tudi kot trener. Vidnejši ekipni rezultati: tek ob žici, 25 kilo-
metrov, prvo, dvakrat drugo in pa tretje mesto. V hitri hoji 
na republiškem prvenstvu na 20 kilometrov dvakrat drugo 
mesto, na državnem prvenstvu tretje mesto na 20 kilome-
trov. Na predlog profesorja Dordonija iz Milana (olimpijski 
prvak v hitri hoji na 50 kilometrov) je postal selektor jugo-
slovanske reprezentance. Leta 1966 se je kot trener za hitro 
hojo udeležil balkanskih atletskih iger v Atenah.
Leta 2000 je za svojo 65-letnico s humanitarno noto za 
jeseniško bolnišnico opravil 366 vzponov na Triglav v 278 
dneh. Včasih je dosegel vrh Triglava večkrat v enem dne-
vu, tisoči vzpon je bil pri 80 letih. Še vedno ga srečamo 
na poteh k Aljaževemu stolpu, ki ga je s Prijatelji Trigla-
va tudi sam pomagal pomlajevati, da je ta lažje kljuboval 

zobu časa. Nekaj let je pel v zboru, imel nekaj nastopov 
na odrskih deskah, igral kitaro. Pisal je besedila za pesmi, 
ki so zvenele dvakrat na Festivalu v Števerjanu in trikrat 
na Ptujskem festivalu domače glasbe. Franjo je človek šte-
vilnih talentov: ustvarjal je skulpture, med njegovimi ko-
njički so se znašli umetno kovaštvo, streljanje z zračno in 
malokalibrsko puško, slikarstvo, fotografiranje.
Piše pesmi in aforizme, v rokopisu ima 2500 kitic in 400 
aforizmov, za katere načrtuje knjižno izdajo. Besede lah-
kotno preliva v verze, z besednjakom kuje rime. Posebej v 
času pandemije je s svojimi pesmimi pritegnil pozornost 
občinstva. Brez dlake na jeziku je opisal spremembe v na-
činu življenja posameznika in družbe nasploh.
Za priznanje se je iskreno zahvalil, prijetno presenečen in 
vesel, da je njegovo udejstvovanje opaženo in spoštovano.

PRIZNANJE BRIGITI PIRC IN JANEZU ZAJŠKU
Na smučišču v Mojstrani so začela smučati velika ime-
na slovenskega smučanja. Smučišče je vaščanom blizu, 
tudi cenovna zelo ugodna smuka je dostopna vsem. Vsako 
zimo je žičnica postala središče vasi, kjer je potekala špor-
tna in družabna dejavnost, športni dnevi, društvene, vaške 
tekme ter tekme GRS, pustovanje.

SUZANA P. KOVAČIČ

Franc (Franjo) Potočnik / Foto: Tina Dokl

Če po men' se boš ravnal, 
boš še dolgo grča ostal.

Srce miru ne da, 
želi vzleteti, 
tja gor v skalni svet, 
v tišino ujet.
(Franjo Potočnik)

Prejemniki priznanj Občine Kranjska 
Gora so športnik, gornik, humanitarec, 
umetnik in pesnik Franc (Franjo) 
Potočnik iz Mojstrane, dolgoletna 
upravljavca smučišča v Mojstrani in 
prizadevna turistična delavca Brigita 
Pirc in Janez Zajšek ter Društvo GRS 
Kranjska Gora, prva rešilna postaja pri 
nas, ustanovljena pred 110 leti.

Janez Zajšek in Brigita Pirc / Foto: Tina Dokl
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Janez Zajšek in Brigita Pirc sta mojstranško žičnico uprav
ljala zadnjih dvajset let, preden jo je odkupilo podjetje Al
tema. Skrbela sta za brezhibno delovanje naprav in za vso 
potrebno strojno opremo. Trudila sta se z izdelavo ume
tnega snega, zagotavljala odprtje bara pod žičnico in pri
rejala dogodke, ki so povezali domačine in obiskovalce. 
S tem sta odigrala ključno vlogo pri tem, da se je žičnica 
Mojstrana v nasprotju s številnimi manjšimi žičnicami v 
bližini ohranila.
S svojo požrtvovalnostjo in ljubeznijo do vasi pod Trigla
vom sta omogočila številnim generacijam otrok, da so 
lahko po zmerni ceni na smučeh preživljali zimske dni, 
in sta tako ohranila dolgoletno tradicijo smučanja v Moj
strani, s katero bo prav po njuni zaslugi lahko nemoteno 
nadaljeval novi lastnik smučišča.

Janez in Brigita sta tudi dolgoletna člana Turističnega dru
štva Dovje  Mojstrana, ki kljub vsem obremenitvam pri 
delu v turizmu vedno priskočita na pomoč pri dogodkih 
celo leto, ali pa pri brezplačnih prevozih, kadar gre za sku
pno dobro in razvoj naših krajev. »Jani in Brigita sta lahko 
za zgled marsikomu v bližnji in širši okolici,« so še zapisali 
v obrazložitvi priznanja.

PRIZNANJE DRUŠTVU GRS KRANJSKA GORA
Gorski reševalci Društva GRS Kranjska Gora nadaljujejo 
tradicijo lokalnih zanesenjakov, ki so leta 1912 v gostilni 
Pr' Vrbaniju (kasneje Hotel Razor) ustanovili prvo rešil
no postajo, ki je bila ustanovljena v okviru Slovenskega 
planinskega društva (SPD). Razvoj reševalne dejavnosti 
se je še aktivneje začel po prvi svetovni vojni. V obdobju 
do druge svetovne vojne je prišlo do organizacijskih spre
memb z ustanovljenim Zaupništvom na Jesenicah, a je 
vojna ponovno zaustavila aktivnosti na področju gorske
ga reševanja. Te so se obudile kmalu po njej, ko se je spet 
začel trend povečevanja obiska gora in plezanja alpini
stičnih smeri. V tem obdobju se je SPD preimenovalo v 
Planinsko društvo Slovenije (PDS) oz. nekoliko kasneje v 
Planinsko zvezo Slovenije (PZS), preimenovala se je tudi 
območna organizacija SPD – v Planinsko društvo Kranj
ska Gora.

Pomemben mejnik za razvoj gorskega reševanja nasploh 
in tudi na lokalnem nivoju je bila tragična nesreča petih 
mladih plezalcev v Špiku leta 1952. Medijski odzivi na do
godke na samem reševanju so povzročili nejevoljo gornje
savskih gorskih reševalcev, mnogi so celo izstopili. Nesreča 
je bila impulz za ustanovitev Komisije za gorsko reševanje 
pri PZS. Ta je skrbela za organizacijsko dejavnost gorskega 
reševanja, nosilke izvajanja reševanja pa so postale posta
je v okviru planinskih društev (PD). Ena izmed 17 postaj je 
bila tudi GRS Kranjska Gora. Če so gorski reševalci v pionir
skih časih dr. Demšarja in dr. Tičarja pomagali največkrat 
domačim raziskovalcem nekoristnega sveta, pa danes v 
polovici intervencij nudijo pomoč tujim državljanom. S 
porastom števila intervencij so se večale tudi administra

tivne obveznosti. To je bil razlog, da so kranjskogorski gor
ski reševalci leta 2019 ustanovili samostojno Društvo GRS 
Kranjska Gora in nanj prenesli vso dejavnost, ki so jo pred 
tem opravljali v imenu PD Kranjska Gora. V zadnjih letih 
je število intervencij tudi 40 letno. Društvo ima 45 članov, 
intervencij pa se udeležuje 28 gorskih reševalcev, od tega 
štirje inštruktorji, trije reševalci letalci in trije zdravniki.
Člani društva se redno usposabljajo, izvajajo preventivne 
akcije za večjo varnost v gorah in skrbijo za dobre odnose 
s sosednjimi društvi GRS, kajti gorsko reševanje je timsko 
delo.

Aleš Robič je priznanje prevzel v imenu Društva GRS Kranjska 
Gora. / Foto: Tina Dokl

Janez Zajšek in Brigita Pirc sta se zahvalila 
vsem, ki so jima vsa ta leta pomagali in ju 
spodbujali. Janez je spomnil, da če ne bi 
žičnice v Mojstrani leta 2003 kupil pokojni 
Božidar Andoljšek, bi jo najbrž podrli. Tako 
pa so skupaj žičnico znova spravili v pogon, 
jo posodobili, uredili umetno zasneževanje in 
javno razsvetljavo za smuko v nočnem času. 
Pomagala je tudi občina. »Če bo novi lastnik 
vse skupaj peljal naprej, misliva, da se nam za 
smučarijo v Mojstrani ni treba bati.«

Aleš Robič se je v imenu Društva GRS Kranjska 
Gora zahvalil za priznanje, ki gre celotnemu 
timu. »Gorski reševalci čutimo povezanost 
z občino in dobro sodelujemo. Ob tem pa 
še en napotek: v naših gorah se naredi 
preveč nepotrebnih nesreč. Da bi se temu 
izognili, ni treba prav veliko. V gore hodimo 
s spoštovanjem, gore si naše spoštovanje 
zaslužijo in ga tudi zahtevajo.«
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Na dnevnem redu julijske seje občin-
skega sveta v Kranjski Gori je bil tudi 
predlog lokacijske preveritve, ki bi in-
vestitorju, podjetju GDA iz Ljubljane, 
na območju nekdanjega mejnega pre-
hoda Rateče omogočil tudi ureditev 
gostinskih nastanitvenih kapacitet. 
A kranjskogorski občinski svetniki 
predloga niso obravnavali, župan Ja-
nez Hrovat je na seji točko umaknil 
z dnevnega reda. Predlagatelj naj bi 
zdaj vlogo dopolnil še z dodatnimi 
mnenji in točko naj bi obravnavali na 
naslednji seji občinskega sveta.

NASPROTOVANJE KRAJANOV
Kot je znano, je podjetje GDA iz Lju-
bljane kupilo gostinski objekt Ponca 
in bivšo menjalnico. Po načrtih bi 
objekta prenovili, uredili tudi sobe, 
na parceli pa postavili še nekaj bru-
naric za oddajanje. Toda obstoječi 
prostorski izvedbeni pogoji ne dopu-
ščajo gostinskih nastanitvenih ka-
pacitet, temu pa nasprotujejo tudi 
krajani Rateč. Svoje nasprotovanje so 
izrazili že na junijskem zboru kraja-

nov, na katerem so sprejeli stališče, 
da nasprotujejo sprejemu lokacijske 
preveritve.
Prosili so župana in občinske svetni-
ke, da zavzamejo negativno stališče 
do predloga, v primeru neupoštevanja 
mnenja krajanov pa da bodo začeli 
zbirati podpise za izvedbo referendu-
ma.

NOVO VIKEND NASELJE?
Izrazili so namreč skrb, da bi s spreje-
tjem predlagane lokacijske preveritve 
dovolili sekundarne nastanitve in bi 
se območje spremenilo v počitniške 
apartmaje, nastalo naj bi novo vi-
kend naselje, čemur ostro nasprotu-
jejo. Opozorili so, da na območju ni 
kanalizacije, da je premalo parkirnih 
mest ...

ARHITEKTURA, KI BO V PONOS
Investitor je pripravil odgovore na pri-
pombe krajanov oziroma je pridobil 
strokovna mnenja. Med drugim je za-
trdil, da se z lokacijsko preveritvijo ne 

omogoča gradnja sekundarnih biva-
lišč, še več, predlagal je, naj se v pro-
storsko ureditveni pogoj doda izrecni 
člen, po katerem na območju niso 
dovoljeni apart hoteli, apartmajska 
naselja oziroma stanovanjski objekti, 
namenjeni sekundarnemu bivanju.
»Mejni prehod Rateče tudi gostinsko 
ni atraktivna lokacija kot v preteklo-
sti. Da se reši pred propadom, lokacija 
z obstoječo gostilno nujno potrebu-
je dodatne vsebine, kot so gostinska 
nastanitev s ponudbo velnesa in kot 
izhodišče za športne aktivnosti,« je 
poudaril investitor.
Poskrbeli bodo za alpsko arhitekturo z 
naravnimi ekološkimi materiali, zla-
sti lesom, ki bo kraju v ponos, je na-
povedal.

BREZ DODATNIH POJASNIL
Svojih nadaljnjih korakov sicer ni raz-
kril; po seji občinskega sveta smo ga 
namreč vprašali, ali bodo do nasle-
dnje seje dopolnili vlogo, vendar odgo-
vora nismo prejeli.

URŠKA PETERNEL

Načrtovani videz območja / Foto: idejna zasnova (iz gradiva za sejo)

Na seji občinskega sveta pa 
je na skrb nekaterih krajanov 
(nekaj se jih je seje tudi 
udeležilo), da bodo umaknjeno 
točko o lokacijski preveritvi 
občinski svetniki zdaj 
obravnavali 'potiho' na dopisni 
seji, direktorica občinske 
uprave Vesna Okršlar zatrdila, 
da se to ne bo zgodilo. Če bo 
investitor vlogo dopolnil, jo 
bodo obravnavali na naslednji 
seji, sicer se postopek 
zaključi, je dejala.

Odločitve o projektu v Ratečah še ni
Z dnevnega reda julijske seje so umaknili predlog lokacijske preveritve, ki bi 
podjetju GDA omogočil ureditev gostinskih nastanitvenih kapacitet na območju 
nekdanjega mejnega prehoda Rateče. Nadaljnji koraki investitorja še niso znani.
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Soglasje k imenovanju 
direktorja muzeja

Dosedanji vršilec dolžnosti direktorja Aljaž Pogačnik je po-
stal novi direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice. Soglas-
je k njegovemu imenovanju so podali tako jeseniški kot 
kranjskogorski občinski svetniki. Mandat traja pet let, z 
imenovanjem pa so se zaključili večletni zapleti z izbiro 
direktorja. Objavljenih je bilo kar pet razpisov, na predza-
dnjem je bila dotedanja direktorica Irena Lačen Benedičič, 
ki je muzej vodila 17 let, sicer potrjena za nov mandat, a 
je kmalu zatem podala odstopno izjavo in odšla iz muze-
ja. Na zadnji razpis se je zatem kot edini kandidat prijavil 
Aljaž Pogačnik, ki je v muzeju zaposlen od leta 2012 kot višji 
kustos za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost, po 
izobrazbi pa je umetnostni zgodovinar. Pod okrilje muze-
ja spadajo tudi Slovenski planinski muzej v Mojstrani, Li-
znjekova hiša v Kranjski Gori in Kajžnkova hiša v Ratečah. 
Kot je novi direktor zapisal v programu, si bo prizadeval, 
da bodo muzejske hiše postale kulturno-turistični centri, 
oblikovali pa naj bi tudi nove produkte, ki bodo povezali 
dediščino in turizem. Eden takšnih je že zaživel, to je mu-
zej pobega v Kajžnkovi hiši.

Kranjskogorski občinski svetniki so 
podali soglasje k imenovanju Aljaža 
Pogačnika za direktorja Gornjesavskega 
muzeja Jesenice.

URŠKA PETERNEL

Aljaž Pogačnik, novi direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice 
/ Foto: Primož Pičulin

komunala kranjska Gora je lani poslovala uspešno, je na julijski 
seji kranjskogorskega občinskega sveta povedal njen direktor 
blaž knific. Ustvarili so 65 tisoč evrov presežka prihodkov nad 
odhodki, četudi je na poslovanje v prvi polovici leta še vedno 
vplivala epidemija. Med drugim so bili prihodki nižji zaradi 
manjšega odvoza odpadkov, kajti veliko hotelov je bilo zaprtih. 
Ob tem je knific poudaril, da so veliko pozornosti namenjali za-
gotavljanju kakovostne pitne vode, tudi s sanacijo vodovodne-
ga omrežja in zajetij. Posebno so ponosni, da tako obiskoval-
cem kot domačinom omogočajo tudi pitje sveže pitne vode iz 
lesenih korit s tekočo vodo, ki stojijo na več lokacijah v občini, 
tudi v središču kranjske Gore. U. P.

Sveža pitna voda tudi iz korit

storitev pomoč na domu, ki jo v kranjskogorski občini izvaja 
Dom upokojencev dr. Franceta bergelja Jesenice, se je s 1. avgu-
stom nekoliko podražila. Ob delovnih dneh je cena ure pomoči 
višja za štiri odstotke in za uporabnike znaša 3,64 evra, k temu 
znesku pa Občina kranjska Gora doda še 17,98 evra subvencije 
(celotna storitev znaša 21,63 evra na uro). Ob nedeljah nova cena 
za uporabnike znaša 4,84 evra na uro, ob praznikih 5,24 evra, 
preostali del ekonomske cene pa krije Občina kranjska Gora s 
subvencijo. Ta znaša 83,20 odstotka in je med najvišjimi v drža-
vi. Občina letno v ta namen zagotavlja 162 tisoč evrov. Razlog za 
podražitev so višje cene, zlasti stroškov dela. storitev pomoči 
na domu se je v kranjskogorski občini nazadnje podražila junija 
2020. Obseg storitve je omejen na največ 4 ure dnevno oziroma 
20 ur tedensko. Pomoč na domu izvajalec, to je jeseniški dom 
starejših, opravlja vse dni v tednu, ob koncih tedna in praznikih 
v obliki dežurstev. Posameznik je upravičen do največ štirih ur 
pomoči dnevno oziroma dvajsetih ur tedensko. U. P.

Dražja storitev pomoč na domu

Eno od korit s svežo pitno vodo stoji tudi v središču Kranjske 
Gore. / Foto: Urška Peternel
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Potem ko so asfaltirali cesto v Vrata, se je pritisk vozil v 
dolino na začetku poletja še povečal, kljub temu da je Obči-
na Kranjska Gora s finančnimi sredstvi iz javnega razpisa 
javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) na relaciji 
Mojstrana–Vrata za razbremenitev ceste uvedla brezplačni 
javni avtobusni prevoz na relaciji Dovje–Mojstrana–Vrata, 
ki po voznem redu, ki je objavljen na več mestih, vozi vsak 
dan vse do 4. septembra. Dogovorjeni so bili tudi nadaljnji 
ukrepi za omejitev prometa, kar pa je bila obveznost drža-
ve, ker je cesta še vedno državna. Kot je pojasnil podžupan 
Bogdan Janša, je Direkcija RS za infrastrukturo v drugi po-
lovici julija postavila elektronsko informacijsko tablo pred 
vstopom v dolino. »Elektronski števec nadzira število pro-
stih oz. zasedenih parkirnih mest v dolini, kjer s soglas-
jem TNP lahko parkira do največ dvesto vozil na urejenih 
parkiriščih. Ko so parkirišča polna, se na elektronski tabli 
v Mojstrani to tudi izpiše. Ljudje naj svoja vozila pustijo na 
parkiriščih v Mojstrani in uporabijo organiziran brezplač-
ni javni avtobusni prevoz po sistemu P + R (parkiraj in se 
pelji). Sistem je korektno postavljen, žal pa še vedno dve 
tretjini voznikov, obiskovalcev doline, tega ne upošteva. 
Nadzor nad delovanjem e-info tabel ima nadzorni center 
državnih cest, (ne)upoštevanje teh informacij pa je v do-
meni vsakega posameznika, ki vstopa v dolino. Za naravo-

varstveni režim v dolini, v skladu z zakonom o TNP, skrbi 
nadzorna služba TNP, parkirišče pri Aljaževem domu pa 
upravlja PD Dovje - Mojstrana,« je dodal podžupan Janša.
»Do prometnih kolapsov, čemur smo bili priča na začetku 
julija, zdaj sicer manj prihaja, ker so nameščeni prometni 
znaki za prepoved parkiranja v cestnem telesu v dolžini 7,5 
kilometra, kršitve pa nadzirajo pristojne službe. Ni pa še 
rešeno 'divje' parkiranje na zasebnih parcelah, kar lahko 
uredimo samo s tem, da režim še zaostrimo,« je pojasnil 
podžupan. Za trajno rešitev bo v prihodnje, ko bodo v Vra-
tih parkirišča polna, potrebna zapora ceste (fizično z obra-
čališčem in zapornico), je prepričan Janša, za javni prevoz, 
lastnike parcel, intervencije in planinsko društvo kot upra-
vljavcu objektov v dolini pa bo prehod ves čas normalno 
omogočen. Kot je še pojasnil, je po koncu poletne sezone pre-
dlagan sestanek z vsemi deležniki, da se pogovorijo in do-
govorijo, kako prihodnje leto prometni sistem še izboljšati.
Že pa so se začela gradbena dela za parkirišče na nekdanji 
železniški postaji v Mojstrani. »Investitor je občina, in ver-
jamemo, da bo do konca leta to parkirišče s 130 parkirnimi 
mesti, ki bo v času poletne sezone namenjeno P+R sistemu 
za dolino Vrata, končano. S tem bo občina v celoti izpolnila 
svoj del nalog pri vzpostavitvi režima. Za nadaljevanje in 
vzpostavitev celotnega režima v letu 2023 pa, kot vedno do 
sedaj, lahko le prosimo in pozivamo vse pristojne institu-
cije, da na podlagi dejstev in številk vsak na svojem podro-
čju pripomorejo h končni rešitvi dolgoletnega problema.«

SUZANA P. KOVAČIČ

Elektronski števec, ki kaže zasedenost parkirišč v Vratih, je 
postavljen pred vstopom v dolino. / Foto: Bogdan Janša

... a žal še vedno dve tretjini voznikov tega ne upošteva. Podžupan Bogdan Janša 
pravi, da je sicer sistem korektno postavljen z brezplačnim javnim avtobusnim 
prevozom, e-prikazovalnikom zasedenosti parkirišč, nadzorom nad nepravilnim 
parkiranjem, a bo glede na aktualne razmere nujno treba nadaljevati ukrepe, ki 
jih predvideva projekt ...

V Vratih lahko parkira do največ dvesto vozil

Takšnih prometnih razmer si ne želimo. Fotografija je z začetka 
julija, ko je nemški turist svoj avtomobil parkiral tako, da se 
avtobus ni mogel prebiti mimo. / Foto: Arhiv TD Dovje - Mojstrana
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Kratek pietetni dogodek za strpnost in mir

»Za duše umrlih pod plazom in pro-
ti vsem vojnam, nasilju, uničenju in 
okrutnosti, v katero pelje slepo so-
vraštvo. Za človečnost, strpnost in 
modrost. Za mir.« To je bilo sporočilo 
Društva Slovenija - Rusija ob letošnji 
slovesnosti ob Ruski kapelici, ki je bila 
drugačna kot v preteklosti. Zadnjo ju-
lijsko nedeljo je pod Vršičem potekal 
le kratek pietetni dogodek, s katerim 
so se spomnili umrlih ruskih ujetni-
kov, ki jih je v prvi svetovni vojni pri 
gradnji ceste zasul plaz. Predstavniki 
organizatorja Društva Slovenija - Ru-
sija so k spomeniku položili venec, 
dogodka pa so se udeležili člani in 
prijatelji društva, nekateri predstav-
niki gospodarstva, bivši predsednik 
države Milan Kučan ter ostali obi-
skovalci. Med gosti ni bilo nobenega 
predstavnika slovenskega političnega 
vrha. V sklopu slovesnosti je potekala 
tudi pravoslavna molitev.

Kot so poudarjali udeleženci, ni nobe-
ne povezave med ohranjanjem spo-
štljivega spomina na umrle vojake in 
vojno v Ukrajini. Dogodka se je udele-
žil tudi kranjskogorski župan Janez 
Hrovat, ki je dejal, da je sicer z obi-
skom okleval, a se nazadnje vendarle 
odločil počastiti spomin na fante, ki 
so izgubili življenja ob gradnji ceste.
V Kranjski Gori so sicer na julijski seji 
občinskega sveta sprejeli sklep, po ka-
terem naj občina letos zaradi vojne v 
Ukrajini ne sodeluje pri organizaciji 
slovesnosti. Obenem je župan izrazil 
željo, da se »kapelica vrne h koreni-
nam« in da namesto politično-spon-
zorskega dogodka, v kakršnega se je 
slovesnost spremenila v zadnjih le-
tih, znova začnejo pripravljati manjšo 
spominsko slovesnost in jo na ta na-
čin »vrnejo« Kranjskogorcem.
Je pa na zadnjo julijsko soboto zvečer 
v cerkvi v Kranjski Gori potekala tudi 
katoliška spominska maša, drugih do-
godkov pa ni bilo.

URŠKA PETERNEL

Obiskovalci so se poklonili spominu na umrle ruske vojake. / Foto: Gorazd Kavčič

Letošnja slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem je bila drugačna, skromnejša 
kot prejšnja leta. Kot so poudarjali udeleženci, ni nobene povezave med 
ohranjanjem spoštljivega spomina na umrle vojake in vojno v Ukrajini.

V sklopu slovesnosti je potekala tudi 
pravoslavna molitev. / Foto: Gorazd Kavčič
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Društvo je bilo ustanovljeno leta 1892. 
Pobudo za ustanovitev je dal takratni 
petčlanski odbor, ki ga je vodil župan 
Franc Budinek, člani odbora pa so bili 
Anton Slavec, Jože Jakelj - Smerinjek, 
Lovrenc Mrak - Pretnar in Mihael 
Rasinger - Čošelj iz Podkorena. Dne 
9. februarja 1892 je bila ustanovljena 
Prostovoljna požarna bramba Kranj-
ska Gora - Podkoren. Društvo je ta-
krat štelo 39 članov. Ob glavni cesti ob 
osnovni šoli v Kranjski Gori so posta-
vili manjšo zgradbo za hrambo požar-
no-obrambnega orodja. Leta 1902 so 
morali povečati zgradbo za shranje-
vanje nove brizgalne na ročni pogon, 
prvo motorno brizgalno pa so kupi-
li leta 1929. Današnji gasilski dom je 

bil kupljen leta 1966 in svečano odprt 
leto pozneje ob 75-letnici društva. Zelo 
pomemben mejnik v nadaljnjem de-
lovanju društva je bilo tudi leto 1995, 
ko so dozidali sedanji gasilski dom z 
novimi garažami in veliko sejno sobo 
nad njimi, s čimer so bili pogoji za 
rast in uspešno delovanje društva za-
gotovljeni.
Kot je v govoru poudaril predsednik 
PGD Kranjska Gora Peter Hojnik, ki 
se je skliceval tudi na vire iz knjige 
Vida Černeta in Črtomirja Kosmača z 
naslovom 100 let gasilskega društva 
Kranjska Gora, je bilo v 130-letni zgo-

dovini na tem območju kar nekaj veli-
kih požarov, na primer leta 1905 požar 
v Ratečah, kjer so gasili 37 ur, pa leta 
1928 požar pri Kavcu v Kranjski Gori, 
kjer je pogorelo gospodarsko poslopje, 

in leta 1937, ko je do tal pogorelo go-
spodarsko poslopje pri sedanjem ho-
telu Razor.
»Večji požar v zadnjem času pa je bil 
zagotovo požar Porentovega doma 

KARMEN SLUGA

Novo vozilo za gašenje gozdnih požarov GVGP-1

Kljub vsem pripravam na 
praznovanje pa so tako 
kranjskogorski gasilci kot 
tudi gasilci iz drugih društev 
po Zgornjesavski dolini hodili 
pomagat prijateljem na Kras 
gasiti največji požar v naravi 
v zgodovini Slovenije.

Ob lepem jubileju z novim vozilom
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Kranjska Gora je julija zaznamovalo 
130-letnico delovanja. Na praznovanju so prevzeli novo vozilo za gašenje gozdnih 
požarov GVGP-1.

Gasilska parada ob visokem jubileju PGD Kranjska Gora
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Občina Kranjska Gora se je že spomladi leta 2019 vključila v 
Prostofer, projekt zavoda Zlata mreža. Prostofer je skovan-
ka iz besed prostovoljni in šofer. Je trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo upora-
bljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.
Prostofer je namenjen starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo 
sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke pa tudi slab-
še povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplač-
ne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ... Upo-
rabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 
080 10 10, v klicnem centru pa zabeležijo njegove podatke 
in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti 
prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabni-
ku, za katerega se opravi prevoz. E-vozilo zagotavlja Obči-
na Kranjska Gora, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje 
voznika in sopotnikov.
Prostovoljni šofer pa je lahko vsak, ki ima veljavno voz-
niško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so pro-

stoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki 
– svojim sopotnikom pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta, 
pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo na-
nje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in 
jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To 
so ljudje z velikim srcem. Vse voznike, ki želite postati pro-
stoferji v Občini Kranjska Gora, prosijo, da pokličete Vlasto 
Skumavc Rabič na telefon 04/580 98 09 ali pišete na e-na-
slov vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

SUZANA P. KOVAČIČ

Prostofer za starejše, ki ne vozijo sami
Brezplačni prevoz za starostnike lahko v kranjskogorski občini naročite z 
brezplačnim klicem na številko 080 10 10.

pred devetimi leti,« pove Hojnik in dodaja: »Spominjam se, 
da je pokalo kot na fronti. In te poke sem slišal od doma, 
ko sem sredi noči odšel na intervencijo. Ko sem odprl vra-
ta, se je svetilo visoko v nebo. Tudi drugi gasilci so slišali 
te poke in videli svetlobo. Vsi smo imeli takrat v mislih: 
danes gre pa zares, saj smo vsi vedeli, da tam počitniku-
jejo otroci. Spomnim se tišine med nami, ko smo odšli iz 
gasilskega doma, saj nismo vedeli, kaj nas čaka. Takoj po 
prihodu smo začeli gasiti in oddahnili smo si šele, ko smo 
izvedeli, da je dom prazen. Intervencija je trajala še dolgo, 
da smo ogenj ukrotili, s skupnimi močmi gasilskih dru-
štev celotne zveze ter poklicnih gasilcev iz GARS-a Jesenice 
pa nam je požar uspelo pogasiti – in kar je še pomemb-
nejše: zavarovati sosednje objekte, da se ogenj ni razširil.«
Ob letošnjem prazniku sta Hojnik in poveljnik društva Mi-
tja Kosič predstavila tudi novo vozilo za gašenje gozdnih 
požarov GVGP-1, ki so ga kupili z večinskim financiranjem 
Občine Kranjska Gora, blagoslovil pa ga je domači župnik 
Janez Šimenc. »Kupili smo Toyoto Hilux, 4×4, 150 kilova-
tov. Nadgradnja je bila narejena pri Pušniku, podvozje pri 
Kogovšku v Trzinu, zunanjost in druga oprema pa pri pod-

jetju Premier Adria z Lavrice. Vozilo ima oznako GVGP-1 
oziroma vozilo za gašenje gozdnih požarov,« sta razložila 
in zadovoljno v smehu dodala: »Vozilo je tako rekoč avi-
on.« Dosedanje vozilo Nissan Navara so predali PGD Gozd 
- Martuljek za orodišče Srednji Vrh.
Kot je na slovesnosti poudaril predsednik Gasilske zveze 
Kranjska Gora Robert Plavčak, je zadovoljen, da so vsa dru-
štva – na račun dobrega sodelovanja z občino – dobro opre-
mljena, gasilci pa se redno izobražujejo in izpopolnjujejo 
svoje znanje.
»Sto trideset let gasilstva je lep jubilej. Prav v teh dneh smo 
ob požarih na Krasu spoznali, kako pomembno je gasil-
stvo. Ponosen sem, da sem lahko župan take ekipe šestih 
gasilskih društev v občini. In ponosen, da gasilci zelo do-
bro sodelujejo tudi z gorskimi reševalci in Civilno zaščito,« 
pa so besede, s katerimi je zadovoljstvo z opravljenim de-
lom izrazil župan Janez Hrovat.
Kljub vsem pripravam na praznovanje pa so tako kranj-
skogorski gasilci kot tudi gasilci iz drugih društev po Zgor-
njesavski dolini hodili pomagat prijateljem na Kras gasiti 
največji požar v naravi v zgodovini Slovenije.
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Poletna sezona v polnem zagonu

Poletna sezona je v polnem zagonu, destinacija Kranjska 
Gora pa je po besedah direktorja Turizma Kranjska Gora 
Blaža Vebra do sredine septembra »kar polno zasedena«. 
Med gosti je polovica domačih turistov, pričakuje pa, da se 
bo po ukinitvi turističnih bonov do konca leta delež tujih 
gostov povzdignil na običajnih 70 odstotkov.
Največ tujih turistov je še vedno iz Avstrije, Italije in Nem-
čije. Pri gostih iz Velike Britanije, Španije in Francije so 
zaznali manjši upad, na drugi strani pa povečanje števila 
turistov iz Češke, Poljske in Madžarske. Opažajo tudi več 
gostov iz bivše Jugoslavije, predvsem Hrvatov in Srbov. 
Veber je tudi povedal, da se trend rasti iz predkoronskih 
časov nadaljuje, saj so z nočitvami v prvih štirih mese-
cih letošnjega leta že presegli številke iz leta 2019. Želijo si 
predvsem konstanten obisk čez celo leto, največji izziv pa 
je zagotavljanje obiska aprila, maja, oktobra in novembra.
Veliko pozornosti posvečajo prometni ureditvi in infrastruk-
turi. Zadnja leta namreč zaznavajo tudi izredno velik porast 
števila dnevnih obiskovalcev z vozili. V začetku letošnjega 
leta so tako pristopili k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti, 
začenši s plačljivim parkirnim režimom. »Sistem se je izre-
dno dobro obnesel. Z njim smo želeli predvsem razbremeniti 
najbolj obiskane atrakcije v destinaciji in predvsem vaške 
centre, ki so bili do zdaj najbolj zasičeni,« je razložil Veber.
Trudijo se, da bi v vseh vaseh v destinaciji uredili in omo-
gočili zadosti parkirnih mest. Letos bodo po podatkih Vebra 
zagotovili več kot 350 dodatnih parkirnih mest. V začetku 
julija so odprli novo parkirišče nasproti Best Western hotela 

v Kranjski Gori za razbremenitev območja jezera Jasna, do-
datna parkirna mesta so zagotovili tudi v Gozdu - Martulj-
ku, na območju, kjer so lani opazili izredno povečan promet 
zaradi obiskovalcev ferat Hvadnik in Jerm'n. Pred kratkim 
so se lotili ureditve dodatnega P+R parkirišča v Mojstrani, 
načrtujejo pa tudi dodatno parkirišče v Gozdu - Martuljku.
Za razbremenitev prometa v destinaciji krožno vozi turistični 
avtobus med Ratečami, Planico in Mojstrano, vzpostavili pa 
so tudi brezplačno povezavo med Mojstrano in dolino Vrata.
Veber je kot pomembno pridobitev omenil tudi težko pri-
čakovano postajališče za avtodome na lokaciji ob igralnici 
Korona vzdolž reke Pišnice, ki ga nameravajo odpreti ko-
nec avgusta. Izrazil je zadovoljstvo, da jim je skupaj z obči-
no uspelo odkupiti zemljišče in umestiti v prostor počiva-
lišče z 19 nadstandardnimi mesti za avtodome. Omenil je 
tudi novo povezovalno sprehajalno pot med Mojstrano in 
Hrušico, ki omogoča lažji dostop tudi do ferate Dobršnik.
Podjetje SKI Kranjska Gora je odprlo prenovljen kolesarski 
park, kot običajno pa omogočajo tudi panoramske prevoze 
s sedežnico, sankanje na poletnem sankališču …
Novost v turistični ponudbi Kranjske Gore je tudi Escape mu-
zej v Kajžnkovi hiši v Ratečah, ki je edinstven tudi v evrop-
skem merilu. Veber je opozoril še na tradicionalni festival 
Poletne noči, doslej bolj poznan pod imenom Poletje pod Vi-
trancem. Poletne večere, ki so jih v preteklosti prirejali v vasi 
Kranjska Gora, so namreč razširili še na lokacijo v Mojstrani.

ANA ŠUBIC

Od leve idejni vodja teka Julian Alps Trail Run Luka Hren, Dino 
Katalenić, ki je predstavil butični hotel Milka, direktor Turizma 
Kranjska Gora Blaž Veber ter direktor Gornjesavskega muzeja 
Aljaž Pogačnik in Marko Maučec iz podjetja Escapebox, ki sta 
predstavila Escape muzej v Kajžnkovi hiši. / Foto: Primož Pičulin

Z nočitvami v prvih štirih mesecih letošnjega leta so že presegli 
številke iz leta 2019. / Foto: Daniel Vidalić

Destinacija Kranjska Gora v poletni turistični sezoni ponuja številne novosti: 
Escape muzej (muzej pobega) v Ratečah, prenovljen kolesarski park, konec 
avgusta bodo odprli postajališče za avtodome ...
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Rateška 
zgodovina 
skozi zabavno 
igro

V Kajžnkovi hiši v Ratečah so obsto-
ječo muzejsko razstavo dopolnili z 
možnostjo aktivnega obiska v obliki 
Escape muzeja. Nov turistični pro-
dukt, ki obiskovalcem omogoča spo-
znavanje rateške etnološke dedišči-
ne ob zabavnih nalogah, je nastal na 
podlagi sodelovanja med Gornjesa-
vskim muzejem Jesenice, ki upravlja 
Kajžnkovo hišo, Turizmom Kranjska 
Gora in podjetjem Escapebox. »Upam 
in želim si, da bi naš skupni projekt 
pripeljal do ponovne oživitve Kajžnko-
ve hiše,« je ob odprtju poudaril direk-
tor Gornjesavskega muzeja Jesenice 
Aljaž Pogačnik. Kot je pojasnil, obisk 
hiše v preteklih letih ni dosegal njiho-
vih pričakovan,j in to kljub bogatim 
vsebinam, ki prikazujejo bivanjsko 
kulturo 19. stoletja s poudarkom na 
rateški noši in predmetih, ki so jih 
uporabljali prebivalci. Posebej je ome-
nil še rateški rokopis iz leta 1380, ene-
ga najstarejših v slovenskem jeziku, 
in dodal, da žal razpolagajo le s faksi-
mili, saj original hranijo v deželnem 
muzeju v Celovcu.
Escape muzej v Ratečah je po besedah 
direktorja Turizma Kranjska Gora 
Blaža Vebra prvi v Sloveniji in tudi 

širše, Kajžnkovi hiši pa prinaša novo 
vsebino in energijo. Obiskovalci skozi 
igrificirano doživetje na zabaven na-
čin spoznajo pomembna obdobja in 
dogodke v rateški zgodovini. »Ideja je 
bila, da bi ustvarili igro soba pobega, 
ki pa ne bo potekala v eni sobi, temveč 
se bo razprostirala na območju celega 
muzeja in bo stalna,« je povedal Mar-
ko Maučec iz podjetja Escapebox.
Osnovna zgodba doživetja je iskanje 
skritega dnevnika lokalnega kronista 
Josipa Lavtižarja. Igra se osredotoča 
na pet glavnih tem: rateški rokopis, 
rateško nošo, tihotapljenje, Planico in 
kulinariko Kranjske Sibirije, kakor je 
Rateče slikovito poimenoval Lavtižar. 
Teme obiskovalci spoznajo skozi knji-

go, ki jo dobijo na začetku, in zabavne 
naloge. »Igra je namenjena za skupi-
ne z od dvema do petimi člani, hkrati 
pa jo lahko igra tudi do dvajset oseb, 
se pravi štiri skupine. Načeloma je na 
voljo ena ura časa, ampak običajno 
vsak porabi malo več. Ko npr. obisko-
valci ob igri spoznajo, kako pomem-
ben dokument so rateški rokopisi, jih 
zanima še kakšna informacija več in 
si jo z veseljem preberejo,« je razložil 
Maučec in dodal, da je pri tovrstnih 
doživetjih zelo pomemben konec. 
»Zelo smo se potrudili, da se zgodi 
'magičen moment', ki ga obiskovalci 
ne pričakujejo, kar jim da še dodatno 
zadovoljstvo ob rešeni igri. Celotna iz-
kušnja je še boljša,« je dejal Maučec.

ANA ŠUBIC

V Kajžnkovo hišo po zabavno zgodovinsko izkušnjo / Foto: Tina Dokl

Osnovna zgodba doživetja je iskanje skritega dnevnika lokalnega kronista Josipa 
Lavtižarja. / Foto: Primož Pičulin

V Kajžnkovi hiši v Ratečah 
je v začetku julija zaživel 
Escape muzej (muzej 
pobega), prvi v Sloveniji. 
Obiskovalci tako skozi igro 
spoznavajo pomembna 
obdobja in dogodke v 
rateški zgodovini.
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Kreativno središče

Dejavnosti centra The Hub so skladne z izvajanjem Strate-
gije trajnostnega razvoja Občine Kranjska Gora 2030, zato 
poziv tudi vsem občanom, ki bi želeli aktivno sodelovati 
pri razvoju občine, mentorirati mlade ali starejše, izvaja-
ti delavnice, uporabljati sodelavne prostore za opravlja-
nje lastnih dejavnosti, prirejati predavanja, potopisne ali 
filmske večere, da se obrnejo nanje. Partnerji in podpor-
niki nedavno odprtega Huba so Podjetniški inkubator Ko-
vačnica, Občina Kranjska Gora, Turizem Kranjska Gora in 
BSC Kranj.
Državni sekretar za digitalno preobrazbo Matej Kalan je 
poudaril, da se digitalna pismenost v današnjem digi-
talnem svetu lahko dvigne z izvajanjem neformalnih iz-
obraževanj, za kar moramo imeti takšne prostore tudi v 
lokalnem okolju. »Delavnice bodo imele fokus na mladih, 
da jih naučimo osnovnih digitalnih veščih, jih usmerjamo 

v programiranje, delo z grafičnimi orodji, glasbo, risanje. 
Starejše, ki niso odraščali z 'digitalom', bomo na delavni-
cah naučili uporabe računalnika, kar jim bo omogočilo 
tudi boljše socialno življenje,« je pojasnil Kalan.
»Verjamem, da gre za prave vsebine – za digitalno pisme-
nost, odkrivanje novih orodij, učimo se pa tako celo življe-
nje. Smisel tega prostora je, da se tudi družimo, se o vsem 
tem pogovarjamo, izmenjujemo mnenja, izkušnje,« pa je 
dejal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, prepri-
čan tudi, da je Hub lahko valilnica znanja in referenca 
ne samo za pridobivanje služb, ampak življenjskih ciljev. 
»Skupna točka je izobraževanje, druženje in digitalizacija, 
ki postaja standard in hitro prihaja v naše življenjsko oko-
lje in prostor in se tudi hitro spreminja.« Kot je še dodal 
Veber, se bodo povezovali tudi z drugimi kraji, prenašali 
znanje in ideje, najprej predvsem znotraj Gorenjske.
Direktor BSC, poslovno podpornega centra Kranj, Rok Ši-
menc je pojasnil, da so sodelovali pri snovanju projekta 
Huba v Kranjski Gori in ga tudi programsko ter finančno 
podprli skozi evropski projekt One Stop Shop. Izhajali so iz 
kranjske Kovačnice, kjer delujejo že sedem let in imajo do-
ločene izkušnje. »Bistvo takega projekta ni samo prostor, 
ampak predvsem krepitev skupnosti, povezovanje ljudi, 
multiplikacija učinkov.« The Hub Kranjska Gora ima pro-
store v Naselju Slavka Černeta 34.

Medgeneracijski center The Hub 
Kranjska Gora je novo kreativno, 
družbeno in digitalno središče.

SUZANA P. KOVAČIČ

The Hub je namenjen občanom, obiskovalcem in digitalnim 
nomadom. / Foto: The Hub

mlada flavtistka tana Rudolf iz mojstrane je konec junija na 
mednarodnem tekmovanju accademia ars nova v trstu v kate-
goriji B osvojila absolutno prvo mesto in zlato priznanje. njena 
mentorica je Eva mittendorfer, korepetitor pa Leon Šmid. nasto-
pila je tudi na koncertu prvonagrajencev 3. julija v trstu. S. K.

Nagrajena flavtistka Tana Rudolf

Že večkrat nagrajena flavtistka Tana Rudolf / Foto: Sašo Valjavec

Gorenjska turistična zveza je objavila natečaj za najlepši go-
renjski nagelj. Fotografije z naslovom in kontaktne podatke lah-
ko pošljete na ocenjevanje na naslov Gorenjska turistična zve-
za, Komisija za ocenjevanje krajev, Koroška 27, 4000 Kranj, ali 
e-naslov mirjam.pavlic1@gmail.com. Projekt izvajajo pod na-
slovom vrnimo gorenjski nagelj na okna in balkone 2022. K. S.

Natečaj za najlepši nagelj
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Zavzeti organizatorji pod okriljem 
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana so 
sredi obsežnih priprav na največji 
vsakoletni dogodek v krajih pod Tri-
glavom. Letos imajo za resnejši pri-
stop dodaten tehten razlog, saj bodo 
Aljaževi dnevi jubilejni, 30. po vrsti. 
Skrbno izbran program prinaša za 
vsakogar nekaj, od otrok do odraslih, 
predvsem pa dnevi prinašajo glav-
no sporočilo, da je spomin na župni-
ka, narodnega buditelja, planinca in 
glasbenika Jakoba Aljaža še kako živ.
Potekali bodo od 25. do 28. avgusta na 
več lokacijah na Dovjem, v Mojstrani 
in Vratih. Najprej se za uvod obeta za-
nimivo predavanje v četrtek, 25. avgu-
sta, ko bo ob 20. uri kustosinja Saša 
Mesec v Slovenskem planinskem mu-
zeju v Mojstrani predstavila Fanny 
Susan Copeland, ki je bila velika ljubi-
teljica slovenskih gora.
V petek, 26. avgusta, bo v Aljaževem 
domu na Dovjem voditelj Marsel Go-
bmoc z gosti predstavil obdobje pred 
več kot tridesetimi leti, ko je bilo še 
posebno zaznavno izkazovanje časti 
velikemu domoljubu. Leta 1989 so po-
stavili spomenik na Dovjem, nekaj let 
kasneje so dozorele ideje, da spomin 
nanj ohranjajo z večdnevnimi dogod-
ki. Za glasbeno obogatitev večera bo 
poskrbel Kvintet Vintgar z Blejske Do-
brave. Ker na dnevih želijo ustreči kar 

najširšemu občinstvu, bo v soboto, 27. 
avgusta, ob 16. uri v Aljaževem prosve-
tnem domu na Dovjem Teater za vse 
uprizoril glasbeno lutkovno predstavo 
za otroke Vrana in glasba (Jaroslav 
Cefera, Bernarda Gašperčič). Vrhunec 
jubilejnih dni bo ta dan ob 20. uri s 
koncertom Slovenskega okteta v farni 
cerkvi sv. Mihaela na Dovjem.
V nedeljo, 28. avgusta, bo ob 8. uri 
Gustlnov pohod od Aljaževega doma 
do sedla Luknja (v primeru slabega 

vremena po Poti triglavske Bistrice). 
Ob 15. uri bo v Aljaževi kapeli v Vra-
tih koncert obetavnega glasbenika 
Timoteja Willewaldt (z družinskimi 
koreninami v Mojstrani), s prijatelji 
bodo iz pozabe oteli stare Aljaževe pe-
smi v novi preobleki. Uro kasneje bo 
tam sveta maša (V primeru slabega 
vremena v cerkvi sv. Klemena v Moj-
strana).
»Ob jubilejnih dnevih se veselimo na-
šega zvestega občinstva, res pravih in 
iskrenih Aljaževih častilcev,« poudar-
ja predsednik KUD Dovje - Mojstrana 
Marsel Gomboc. »Z nami so kot vedno 
zvesti soorganizatorji, planinsko in 
turistično društvo, gorski reševalci, 
Župnija Dovje in pokrovitelj Turizem 
Kranjska Gora, ki je naklonjen ta-
kšnim dogodkom in nas podpira pri 
izvedbi.«
Organizatorji pripravljajo prireditve v 
skladu z navodili NIJZ za preprečeva-
nje okužb s koronavirusom.

JANKO RABIČ

V soboto, 27. avgusta, ob 20. uri bo koncert Slovenskega okteta v farni cerkvi sv. Mihaela 
na Dovjem. / Foto: arhiv organizatorja

Člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora bodo letos pripravili 17. Šker-
love dneve – v spomin na zborovodjo, pedagoga in skladatelja prof. Daneta Škerla. 
Dvodnevna prireditev bo na trgu pred kranjskogorsko cerkvijo potekala v četrtek in 
petek, 18. in 19. avgusta, oba dneva se bo začela ob 19. uri. Kranjskogorski pevski 
zbor medse vedno povabi tudi glasbenike z drugih koncev Slovenije, zato je nabor od-
petih pesmi zelo raznolik. V četrtek bodo gostili zasedbo Suhe hruške s Koroške Bele, 
v petek pa Moški pevski zbor Kamniška lira iz Kamnika. V primeru slabega vremena bo 
prireditev v ljudskem domu v Kranjski Gori. K. S.

Sedemnajsti Škerlovi dnevi

Potekali bodo od 25. do 28. avgusta na Dovjem, v Mojstrani in Vratih.

Jubilejni Aljaževi dnevi
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Leta 1999 je Marsel Gomboc po tretji 
knjigi Triglavskih pravljic Mirka Kun-
čiča priredil knjižno besedilo in pri-
pravil gledališko predstavo Skrivnost 
Bvaščeve jame. Po nekaj ponovitvah v 
kulturnem domu na Dovjem so pred-
stavo istega leta v okviru Aljaževih 
dnevov odigrali na prostem v Vratih. 
»Z ženo in režiserko predstave Leo-
no sva po odličnem odzivu občinstva 
prišla na idejo, da bi pravljice morale 
še večkrat med ljudi, in sicer v narav-
nem okolju. Ko so se začele priprave 
na delavnice v okviru Celostnega pro-
grama razvoja podeželja in obnove 
vasi Dovje, ki ga je vodila Cirila Rabič 
Kosmač, so tudi iz mojstranške šole 
in od krajanov prihajale pobude, da 
se Triglavske pravljice vključijo v ra-
zvojni program, kar se je tudi zgodi-

lo. Tako so nas obiskovalci pred točno 
dvajsetimi leti lahko prvič videli na 
lokacijah Dovjega in Mojstrane. Do 
zdaj se je nabralo že skoraj 350 pred-
stav,« je povedal Gomboc.

RAJŽE SO AVTORSKO ZAŠČITENE
Še naprej želijo ohranjati del bajeslov-
ja, legend in resničnih dogodkov iz 
teh krajev in jih na zanimiv in kako-
vosten način približati obiskovalcem, 
hkrati pa predstaviti zatajenega pisca 
Mirka Kunčiča, ki je tu živel in ustvar-
jal. Ime in vsebina Rajž po poteh tri-
glavskih pravljic so avtorsko zaščiteni 
in vpisani v register Avtorske agencije 
za Slovenijo.

SODELOVALO 53 IGRALCEV
Leona in Marsel Gomboc sta zraven 
vseh dvajset let, v predstavah pa je do 
danes sodelovalo 53 igralcev, nekate-

ri od njih v več različnih vlogah. Gre 
za odlično zasedbo Dovškega odra, 
kar nekaj odraslih njihovih članov 
se ponaša z Linhartovimi priznanji 
za dosežke na gledališkem področju. 
»Različni Gregci so začeli nastopati 

že s šestimi, sedmimi leti, in dokler 
niso preveč zrasli, so odigrali med 80 
in 100 predstav. Poglejmo, kdo vse je v 
dvajsetih letih že odigral kakšno vlo-
go (nekateri več let, nekateri občasno, 
nekateri so v vlogah še danes). Pravlji-
čarja Bukovnika vsa leta igra Marsel 
Gomboc, Puščavnika Sabljico Simon 
Brlogar, Primož Mirtič Dolenec in Ivan 
Berlot - Taubi, Žilijevo Anco pa Maja 
Pečar, Leona Gomboc, Mateja Langus, 
Tanja Podrekar. Gregci so že bili Gre-
ga Hrovat, Nejc Vrzel, Anže Lavtižar, 
Martin Gomboc, Gašper Šmid, Domen 
Čarman, Florjan Krisch, Urban Verbič 
in Jakob Berce. Nejča z Belce so upri-
zarjali Jure Martinjak, Andrej Hrovat, 

SUZANA P. KOVAČIČ

Do zdaj se je nabralo že skoraj 350 predstav. / Foto: Janez Vrzel

Na rajžah obiskovalci 
srečajo nabritega Gregca, 
resnicoljubnega Nejča 
z Belce, skrivnostnega 
gorskega škrata, vsevedno 
padarico in zeliščarko Žilijevo 
Anco, prijazno Kajžn'kovo 
Minko, veselega Kragulježa, 
strašljivega Škompnika, 
nekdanjega vojščaka, 
samotarja in dobrovoljneža 
puščavnika Sabljico. »Vsak 
potok, vsako drevo, vsaka 
skala, grmovje ali stezica bi 
lahko povedali svojo zgodbo, 
na rajžah jih boste odkrivali in 
slišali nekaj od teh, ki smo jih 
odtegnili pozabi.«

Rajže po poteh triglavskih pravljic
... že dvajset let vabijo v svet vaških posebnežev in bajeslovnih bitij, ki odstirajo 
pravljično tančico starih šeg in navad, domislic, pregovorov in vraž. Skoraj dve uri 
dolga pot iz Mojstrane na Dovje je primerna za otroke in odrasle.
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Gašper Martinjak, Martin Gomboc, Domen Čarman in 
Leon Šmid, Kajžn'kovo Minko pa Neža Witwicky, Tamara 
Čop, Patricia Županovič, Gloria Jaklič, Maja Debelak, Karla 
Pernek, Tinkara Baloh, Katarina Čajič, Loti Košir in Julija 
Krisch. V gorskega škrata so se vživeli Primož Langus, Ga-
šper Martinjak, Martin Gomboc, Loti Košir, Aljaž Smolej, 
Sara Božič, Ana Verbič, Jakob Berce in Florjan Krisch. Kra-
gulježi so bili Grega Hrovat, Anže Lavtižar, Irena Višnar, 
Leona Gomboc, Špela Oblak, Nina Luks Šuvak, vlogo Škom-
pnika pa so igrali Primož Langus, Jure Martinjak, Martin 
Gomboc, Patricia Županović in Gašper Martinjak.
Akademska slikarka Špela Oblak z Dovjega je porisala go-
spodarska poslopja in hiše na Dovjem in v Mojstrani, vse v 
povezavi s triglavskimi pravljicami, in do skoraj vseh vas 
popelje na poti pravljičar Bukovnik. Izpod peresa doma-
činov Metke Kern Trček in Franceta Voge so po predlogi 
Mirka Kunčiča leta 2018 izšle Triglavske pripovedke, ki so 
na voljo v Slovenskem planinskem muzeju.

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja 
Gorenjska je v Radovljici pripravilo slovesnost ob 25-letni-
ci delovanja. Kot je v uvodnem nagovoru spomnil predse-
dnik Janez Koselj, je bilo združenje, takrat še pod imenom 
Območno združenje Radovljica - Jesenice, ustanovljeno 22. 
junija 1997 v tedanjem Republiškem centru za obrambno 
usposabljanje v Poljčah. Ob ustanovitvi je štelo dvesto čla-
nov, danes jih je vanj vključenih več kot 1.300.
V obdobju 25 let so organizirali mnoga srečanja, pripravili 
številne spominske slovesnosti in izdali knjigo o osamosvo-
jitvenih aktivnostih na Zgornjem Gorenjskem. Pred 15 leti 
so v Radovljici zgradili veteranski dom, istega leta postavili 
obeležja v Ratečah, na Korenskem sedlu, Rudnem polju in 
platoju Karavanke ter s spominskimi ploščami zaznamova-
li tajna skladišča orožja iz obdobja osamosvajanja Slovenije.
Osrednji govornik na slovesnosti je bil novinar in publicist 
Matej Šurc. »Oblikovanje samostojne države je bilo veli-
častno dejanje, ki mu ni para v slovenski zgodovini. Ško-
da, da smo se potem začeli spotikati ob majhne kamne 
na poti,« je med drugim dejal Šurc in poudaril, da zaradi 
uspešnih pogajanj med osamosvojitveno vojno na Zgor-
njem Gorenjskem ni bilo prelivanja krvi.
Za prihodnost pa je dejal: »Spodbujati je treba strpni dialog 
drugače mislečih. O naši zgodovini je treba govoriti stro-
kovno, na podlagi argumentov. To je po mojem mnenju 
osnovna naloga sedanje in prihodnjih generacij vojnih ve-
teranov in njihovih združenj.«

MARJANA AHAČIČ

Slavnostni govornik je bil Matej Šurc. / Foto: Tina Dokl

Jubilej veteranske 
organizacije
Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo Zgornja Gorenjska letos 
praznuje četrt stoletja delovanja.

Največkrat igrajo v domačem okolju. / Foto: Janez Vrzel

Nabriti Gregec in puščavnik Sabljica / Foto: Janez Vrzel
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Bogata tradicija turistične kmetije

Koširjevo domačijo, edino turistično kmetijo v Kranjski 
Gori, danes vodita Aleš Košir in njegova soproga Gabriela, 
ki sta že četrta generacija, ki ohranja družinsko tradicijo 
ukvarjanja s turizmom.
Na slikoviti domačiji v osrčju Kranjske Gore sprejemata 
obiskovalce z vsega sveta. »Poljaki, Nizozemci, Danci, Ma-
džari, Francozi, Čehi, Italijani ...« naštevata, koga vse gos-
tita na dan, ko praznujejo okroglo obletnico.
Posebnega praznovanja si zaradi obilice dela žal nista 
mogla privoščiti, pravita; večino skrbi za goste, hišo in vrt 
namreč opravita kar sama, s tem, da Aleš opravi tudi og-
romno dela v gozdu; sploh zadnja leta, ko je tam zaradi 
odpravljanja škode po lubadarju še posebno veliko dela.

POŽAR UNIČIL DOMAČIJO
Aleš izvira iz znane kranjskogorske družine Koširjevih; 
njegov dedek Jožef, lesni trgovec, in njegova žena, Primor-
ka Matilda, sta bila tista, ki sta odprla gostilno in začela 
oddajati tujske sobe. Gostišče je bilo ves čas dobro obiska-
no; med gosti je bil denimo celo Ivan Cankar.
A na zadnji dan druge svetovne vojne, 7. maja 1945, je v hu-
dem požaru večina stavb pogorela do tal. Družina se je mo-
rala začasno naseliti pri sosedih, za preživetje pa sta Ale-
šev oče Jože in mama Marja kmalu začela oddajati sobe. 
Sčasoma so ponudbo razširili v novozgrajeni hiši, ko je po 

letu 1990 vodenje domačije prevzel Aleš z ženo Gabrielo, pa 
se je lotil gradnje še ene, apartmajske hiše. Leta 2002, ob 
stoti obletnici prvega vpisa v knjigo gostov, so dobili tudi 
uraden naziv turistična kmetija z nastanitvijo.

LOKALNA KMETIJA Z GOSTI Z VSEGA SVETA
Danes imajo pri Koširjevih na voljo 17 postelj v treh apart-
majih in treh sobah, gostje pa prihajajo z vsega sveta. »V 
sezoni pred epidemijo se je zgodilo, da sva imela v enem 
samem mesecu goste iz kar 24 različnih držav,« povesta, 
utrujena od obilice dela, a z nasmehom na obrazu, kajti 
delo z gosti, klepet, pohvala ... jima res veliko pomenijo, 
pravita.
Tudi hčerki Vera in Katja sta obiskovali turistično šolo, a 
zdaj ena izkušnje nabira na drugi strani Karavank, v so-
sednji Avstriji, druga pa živi na drugem koncu Slovenije. 
Vera je pred nekaj leti diplomirala iz turizma na višji stro-
kovni šoli, v diplomski nalogi pa je na imeniten način pro-
učila Turistično kmetijo Košir od njenih začetkov do danes 
in postavila odlične temelje za nadaljnji razvoj turizma na 
domači kmetiji. A žal, pravi Aleš, v lokalni skupnosti ni 
dovolj posluha za njihove načrte, tako da za zdaj ostajajo v 
okvirih, ki so jih postavili že pred leti: zelena oaza miru bo 
robu vrveža živahnega središča Kranjske Gore.

MARJANA AHAČIČ

Gabriela in Aleš Košir

Prvi vpis v knjigo gostov pred 120 leti / Foto: Gorazd Kavčič

Na zadnjo julijsko soboto je minilo natanko sto dvajset let, odkar se je v knjigo 
gostov v takratnih Koširjevih sobah za tujce v Kranjski Gori vpisala prva gostja.
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Na županovem srečanju tri jubilantke

»Običajno se srečanja udeleži vsaj pet, 
tudi deset jubilantov, letos prvič samo 
tri jubilantke, verjetno so za to razlo-
gi. A tudi če bi bil samo eden, bi sre-
čanje organizirali, da ostaneta rdeča 
nit in tradicija,« je povedal župan Ja-
nez Hrovat in prisotnim jubilantkam 
Kristini Košak, Miroslavi Pevec in Ne-
venki Racič zaželel čim več zdravja in 
dobrega počutja. Če pa bodo kaj potre-
bovale, jim je zagotovil, da imajo na 
občini posluh tudi za starejše občane.
Srečanje ob kosilu je minilo v prije-
tnem vzdušju, druženju in obujanju 
spominov. Kristina Košak je devetde-
seti rojstni dan praznovala 25. aprila. 
Rodila se je v Ljubljani, kjer je tudi od-
raščala, njen prvi spomin na Kranjsko 
Goro pa sega v njena otroška leta, ko je 
bila s starši na počitnicah v Eriki. Spo-
minja se kopanja v Jasni, ko je bil tam 
še bazen, »pa kabine in tisti žlebički 
za gretje vode«. Potem je prišla vojna 
in šele leta po njej so znova začeli obi-
skovati Kranjsko Goro. »Smučali smo 

v Kranjski Gori, obiskovali tečaj, tako 
da sem vse počitnice preživela tu. Po 
letu 1981, ko je moj mož umrl, sem se 
upokojila in ostala v Kranjski Gori.« 
Pazila je dva vnuka, danes pa se, 
kot iskreno pove, v glavnem ukvar-
ja sama s seboj, da bo lahko čim dlje 
doma. Telovadi, zjutraj in zvečer gre 
na sprehod, rešuje križanke, bere, ob-
časno gleda televizijo, a tudi oči mora 

čuvati. Ker je bila poklicno povezana 
s financami, je že pred leti pomagala 
PGD Kranjska Gora urejati račune. »Ko 
smo še sami oddajali davčne napove-
di, je dostikrat kdo prišel in rekel, po-
vej, kaj naj tu napišem …«
Miroslava Pevec je devetdeseti rojstni 
dan praznovala 20. januarja. Ljubljan-
čanka po rodu je bila povezana z Go-
renjsko, s Kranjem, od koder je mož, 
in Kranjsko Goro, kjer so smučali, 
hodili po hribih, v Planici pa tekli na 
smučeh. Pred petimi leti se je odločila 
za bivanje v domu Viharnik. »Počutim 
se zelo dobro, pravzaprav zmeraj bo-
lje,« je povedala prav tako zgovorna 
devetdesetletnica. Veliko stvari jo za-
nima, še najbolj šport, ki ga spremlja 
na televiziji, namizni tenis pa še igra. 
Veliko bere, rada se sprehaja, in kot 
je zagotovila, ji nikoli ni dolgčas. Za-
dovoljna je, ker ima družino preskr-

bljeno, in vesela je njihovega obiska. 
Nedavno srečanje pri Psnaku pa je 
komentirala: »Danes je tako lep dan.«
Nevenka Racič je devetdeseti rojstni 
dan praznovala 8. marca, na dan 
žena. Pravi, da so bili doma vsepovsod 
naokoli, rojena pa je bila v Ogulinu na 
Hrvaškem, po vojni so prišli v Kranj-
sko Goro. »Hodila sem na jeseniško 
gimnazijo in kasneje delala na Ob-
čini Jesenice.« Medtem je spoznala 
bodočega moža, še študenta. »Včasih 
je bil ob nedeljah popoldne v Kazini 
na Bledu ples in tam sva se spozna-
la. Praznovala sva petdeset let poroke, 
potem pa je mož kmalu zatem umrl. 
Zdaj živim v Kranjski Gori pri svoji se-
stri Brigiti, ker sama ne morem več 
biti, prej pa sem stanovala na Jese-
nicah. V veliko veselje sta mi dva ne-
čaka in nečakinja z otroki, ker svojih 
otrok nimam.«

SUZANA P. KOVAČIČ

Od leve: Nevenka Racič, župan Janez Hrovat, Miroslava Pevec in Kristina Košak 
/ Foto: Tina Dokl

Letos je v občini 17 občanov (14 občank in trije občani), ki praznujejo devetdeset 
let. Župan Janez Hrovat jih je povabil na srečanje v četrtek, 4. avgusta, v Gostilno 
Psnak v Radovni.

Jubilantke so prejele 
spominsko darilo, kristal 
z vgraviranim grbom Občine 
Kranjska Gora. Za popotnico 
pa čim več zdravja in dobrega 
počutja.
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Tekmovali in se družili 
ob občinskem prazniku

Društvo upokojencev (DU) Dovje - Mojstrana je v Zelenem 
gaju v Mlačci v počastitev nedavnega občinskega prazni-
ka organiziralo tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici. 
Udeležili so se ga člani iz vseh treh upokojenskih društev 
Zgornjesavske doline, poleg gostiteljskega še iz DU Rateče 
- Planica in DU Kranjska Gora, ter člani Društva invalidov 
občine Kranjska Gora. Med ženskami so bile najboljše čla-
nice DU Dovje - Mojstrana. Zmagala je Milena Kogovšek, 
druga je bila Marjetka Šetina in tretja Marija Peternel. V 
moški konkurenci sta prvo in drugo mesto osvojila Vinko 
Šumi in Jani Jelovčan, oba iz DU Rateče - Planica, tretje 
mesto pa Dušan Žurman iz DU Dovje - Mojstrana. Športne-
mu vzdušju se vsako leto pridružuje tudi druženje in med-
društveno povezovanje, ki je odlično, je sklenil predsednik 
DU Dovje - Mojstrana Izidor Podgornik.

SUZANA P. KOVAČIČ

Pomerili so se v moški ...

Društvo upokojencev (Du) Dovje - Mojstrana je konec julija v 
Zelenem gaju v Mlačci po dveh letih premora zaradi pandemije 
covida-19 znova organiziralo piknik za svoje člane, stare 80 in 
več let. Piknika, ki je bil lepa priložnost za klepet in druženje, se 
jih je udeležilo 33. Letos je bilo znova veselo in tudi malce pe-
sniško ob interpretaciji avtorskih pesmi domačina Franja Potoč-
nika, letošnjega občinskega nagrajenca. Zbrane sta pozdravila 
župan Janez Hrovat in predsednik Du Dovje - Mojstrana Izidor 
Podgornik, odzval se je tudi direktor Komunale Kranjska Gora 
Blaž Knific. Kot je povedal Podgornik, društvu tako na občini 
kot na Komunali prisluhnejo, če kaj potrebujejo, za sredstva za 
pogostitev na pikniku pa se je zahvalil županu. S. K.

Lepa priložnost za druženje

rudno polje na Pokljuki je v začetku julija gostilo srečanje go-
renjskih upokojencev, ki sta ga organizirala Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Gorenjske in Društvo upokojencev Gor-
je. udeležba je bila zelo dobra, saj se je zbralo več kot 1500 
upokojencev – prišli so tudi iz kranjskogorske občine –, ki so 
po premoru zaradi pandemije covida-19 znova radi klepetali in 
se družili. Zbrane so pozdravili predsednik Pokrajinske zveze 
društev upokojencev Gorenjske robert Plavčak, podžupanja 
Občine Gorje Danijela Mandeljc, podžupanja Občine Bohinj 
Monika ravnik, novi direktor Hotela Delfin Miloš Milosavlje-
vić in podpredsednica ZDuS Jožica Puhar. vsi so si bili enotni, 
da je lepo videti tako množico zbranih, in jim namenili nekaj 
spodbudnih besed. v kulturnem programu so Kajuhove pesmi 
recitirali člani Gledališča 2B iz Bohinjske Bistrice Stanka Zu-
pan, Samo Gardener in Nataša Stare, zapel je Darko Peterman. 
Za zabavni program in polno plesišče pa je poskrbel trio Ka-
ravanke. K. S.

Na srečanju 1500 upokojencev

Piknik so v DU Dovje - Mojstrana organizirali za svoje člane, stare 
80 in več let. / Foto: arhiv organizatorja

... in v ženski konkurenci. / Foto: arhiv organizatorja



Brunarica Krmiše je postavljena na ledeniški polici v Ka-
ravankah v idiličnem okolju oziroma na jasi s čudovitim 
pogledom na Špikovo skupino prav blizu zaključka ferat 
Hvadnik in Jerman (Jerm'n), a plezanje po ferati ni edina 
pristopna pod do nje. Do tja lahko pridete po več pešpoteh. 
Ena vodi s parkirišča v Gozdu - Martuljku najprej po cesti 
za Srednji Vrh, kmalu zatem pa po označeni pešpoti mimo 
dveh Jermanovih slapov, in kot je povedal Mirko Robič, 
za to potrebujete slabe pol ure hoje. »Nekateri se odloči-
jo za daljšo turo in gredo iz Kranjske Gore mimo Srnjaka, 
čez Robe do Srednjega Vrha, spet drugi po nekoliko krajši, 
približno uro dolgi pešpoti iz Loga čez Kamn po nekdanji 
cesti v Srednji Vrh. Do Krmiša se lahko v dolžini nekaj sto 
metrov samo sprehodite, avto pa parkirate pod sadjem na 
naši domačiji, kjer si lahko ogledate tudi tristo let staro 
hruško premera več kot pet metrov, najstarejšo v Dolini.«

Brunarica Krmiše je v času poletne sezone odprta vsak 
dan od 9. do 20. ure, tako bo vsaj še na začetku septembra, 
kasneje pa bo odprta ob koncih tedna oz. za organizirane 
skupine in praznovanja po dogovoru. »Naši gostje imajo 
zelo radi narezek s klobaso in zaseko, narezek iz krškopolj-
skega prašiča, vse je vzrejeno in pripravljeno na naši eko-
loški kmetiji, ter jedi na žlico. Zelo smo pozorni na to, da 
gostom ponudimo krožnik domačih dobrot, tudi Natašin 
domač jabolčni 'štrudl', jabolčni sok, bezgov sirup, domače 
žganje … Pozno jeseni pa bodo že na voljo domače krvavi-
ce, 'mažlni',« je povzel Robič.
Brunarica Krmiše bo vključena v Pravljično pot 10 koč, ki 
pohodnika popelje skozi najlepše razgledne točke in zna-
menitosti Kranjske Gore z okolico in mu ob tem ponudi še 
kulinariko in avtentični utrip desetih planinskih koč, ki se 
zvrstijo med premagovanjem višinskih metrov.

SUZANA P. KOVAČIČ Brunarica Krmiše je med poletno sezono odprta vsak dan.

Družina Mirka Robiča in njegove 
partnerice Nataše Bricman je v bližini 
svoje ekološke kmetije, po domače 
pr' Vaho, v Srednjem Vrhu odprla 
brunarico Krmiše.

V Krmišu postrežejo 
z domačimi dobrotami

Množičen obisk gora za seboj pušča 
takšne in drugačne posledice. Na 
udaru so večkrat planinske poti, ki jih 
je v Sloveniji več kot deset tisoč kilo-
metrov. Veliki so vplivi narave, poleg 
tega posamezniki ob obstoječih poteh 
z bližnjicami vplivajo na intenziv-
nejšo erozijo. Zavzeti markacisti poti 
vsako leto čistijo in obnavljajo, a za 
temeljitejše obnove večkrat zmanj-
ka denarja. Za rešitev iz takšnih za-
gat je več kot dobrodošlo vsakoletno 
glasovanje za naj planinsko pot, ki 
poteka v sklopu akcije Zavarovalnice 
Triglav skupaj s Planinsko zvezo Slo-
venije (PZS) Očistimo naše gore. Letos 

je bila med sedmimi predlogi za naj 
planinsko pot izbrana Hanzova pot 
od Koče na Gozdu na 2547 metrov vi-
sok Prisank. Ta je potrebna temeljite 
obnove, saj je zaradi velikega podora 
ter poškodovanih in uničenih varoval 
od lanske pomladi zaprta. Gre za eno 
najdaljših zavarovanih in najtežjih 
planinskih poti v Julijskih Alpah. Od 
izhodišča poteka v smeri proti Pri-
sanku v dolžini 1300 metrov. Njen 
strmi vzpon ponuja izjemne poglede 
na slap, preči tudi smučišče, kjer se 
lahko vse leto obdrži sneg. Za pot skr-
bijo člani Planinskega društva (PD) 
Kranjska Gora. »Naziva smo letos še 
posebno veseli, saj bomo tako rešili 
velik problem,« poudarja predsednik 

PD Kranjska Gora Marko Kopač. »Ob-
nova poti se je začela, gorski reševalci 
so že odstranili večjo nevarno skalo, 
tehnična skupina markacistov pri 
PZS se je sedaj lotila preostalih naj-
zahtevnejših del. Če bo šlo vse po na-
črtih, bo pot urejena in prehodna do 
konca letošnjega avgusta. Zahvala 
gre Zavarovalnici Triglav, ker bomo 
lahko pokrili stroške obnove. Bi pa 
posebej rad opozoril, da gre za zah-
tevno planinsko pot na Prisank, ki je 
res le za izkušene. V društvu vsem že-
limo varne vzpone, če se nekdo čuti 
premalo usposobljenega, je najeno-
stavneje najeti gorskega vodnika, saj 
bodo le tako doživetja s te čudovite in 
mogočne gore popolna.«

JANKO RABIČ

Naj planinska pot 2022 kmalu spet prehodna
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Tabor mladih planincev 
treh dežel v Vratih

V dolini Vrata je v juliju potekal 33. tabor mladih planin-
cev Alpe Adria Alpin. Planinci in gorski reševalci treh so-
sednjih držav, Italije, Avstrije in Slovenije, že desetletja 
sodelujejo na različnih področjih, Sep Lederer iz Avstrije je 
bil leta 1988 pobudnik za izvedbo tabora mladih planincev 
in takoj so ga podprli znani gorski reševalec iz Mojstra-
ne Janez Brojan in gorski reševalci iz Italije. Na slovenski 
strani so bili najprej organizatorji taborov gorski reševalci 
iz Mojstrane, sedaj pa to vlogo uspešno opravljajo člani 
Mladinskega odseka Planinskega društva Dovje - Mojstra-
na. Na letošnjem taboru so za 41 udeležencev pripravili pe-
ster program različnih planinskih vsebin, izvedeli so lah-
ko več o varni hoji v gore, seznanjali so se z vrlinami, ki 
jih mora imeti vsak planinec. Največ dejavnosti so izvajali 
v okolici Aljaževega doma, izvedli so več pohodov v okoli-
co, najdaljšega do sedla Luknja. Spet je bil velik poudarek 
na igrah, druženju in medsebojnem spoznavanju mladih 
z različnih območij. Jezik ni predstavljal večjih težav, saj 
so se skozi igre hitro lahko sporazumeli med seboj. Vod-
ja tabora je bila dolga leta načelnica mladinskega odseka 
Planinskega društva Dovje - Mojstrana Vesna Lotrič, letos 
pa je to vlogo prvič uspešno prevzel novi načelnik odseka 
Tim Peternel.

Na letošnjem taboru so za 41 
udeležencev pripravili pester program 
različnih planinskih vsebin.

JANKO RABIČ

Tabor mladih planincev Alpe Adria Alpin / Foto: Tim Peternel

na 36. državnih in 13. mednarodnih kmečkih igrah, ki jih je 
letos julija v Goričah pri Kranju organiziralo Društvo kranjske 
in tržiške podeželske mladine v sodelovanju z Zvezo sloven-
ske podeželske mladine, je nastopilo 26 ekip, med njimi se 
je 21 ekip društev podeželske mladine potegovalo za laskavi 
naziv državnih prvakov, tri tuje ekipe iz ZDa, nemčije in Švi-
ce so tekmovale v mednarodni kategoriji. Gorenjske barve so 
poleg organizatorske ekipe zastopali še člani ekip Društva po-
deželske mladine Zgornjesavske doline in Društva podeželske 
mladine Škofja Loka. tekmovalci so se pomerili v dveh že tra-
dicionalnih igrah, košnji in grabljenju, ter treh različnih spre-
tnostnih igrah. svoje spretnosti so pokazali v igrah s pridihom 
gorenjskih običajev, ki so vključevale žganjekuho, molžo krav 
v planinah ter pobiranje pridelkov, ki so vzklili na gorenjskih 
njivah. M. L.

Na kmečkih igrah v Goričah

Lani je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projek-
ta KUHam Domače sodelovala pri snemanju filmčka, ki ga je 
pripravila ekipa Pasta Grannies. Projekt Pasta Grannies je pred 
osmimi leti začela britanska vlogerka vicky Bennison. Gre za 
ustvarjanje kuharskih posnetkov, ki v središče postavljajo (ita-
lijanske) babice in njihove doma izdelane testenine. Danes te 
»none« na instagramu spremlja več kot pol milijona sledilcev, 
na Youtubu imajo 877 tisoč naročnikov. vicky Bennison se je 
lanskega julija prvič mudila zunaj italije – tudi pri nas. v sode-
lovanju s Špelo ankele (spelina-shramba.com) so na Razvojni 
agenciji Zgornje Gorenjske pomagali organizirati obiske pri 
šestih gorenjskih babicah. Filmček tujini predstavi ne le našo 
prelepo pokrajino, ampak tudi njeno bistvo – tu živeče ljudi, ki 
so jo soustvarili: domačinke in njihove (kulinarične) spretnosti, 
predane od mam, babic ..., ki predstavijo jušne rezance ali »nu-
deljne« (ana Roblek, Bašelj), bele krompirjeve žgance (ana Že-
rovnik, stražišče pri Kranju), zmedene flancate (Bojana Pipan, 
Zasip), dovške krape (Brigita ozebek, Dovje), sirove štruklje 
(Fani Kristan, Javornik), orehovo potico (marija Fister in Polona 
Fister toplišek, Prezrenje). tudi video s slovenskimi babicami je 
na voljo na Youtubu. S. K.

Dovški krapi svetovno znana jed

Gorenjske barve so zastopali tudi člani ekip Društva podeželske 
mladine Zgornjesavske doline. / Foto: Tina Dokl
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Bogatejša ponudba ferat v Zgornjesavski dolini

Ferate, plezalne poti, opremljene z je-
klenico, postajajo vse bolj priljubljena 
oblika rekreacije v gorski naravi, zla-
sti za tiste, ki imajo radi nekoliko bolj 
adrenalinske izzive. V Zgornjesavski 
dolini so postale pravi poletni hit, saj 
so množično obiskane, predvsem dve 
– na Grančišče nad Mojstrano. Težja 
se imenuje Pot mojstranških veveric 
in lažja Aljaževa pot. Tam je v bližini 
še ena manjša, dve pa sta v Gozdu - 
Martuljku, Hvadnik in Jerman.
V začetku letošnjega avgusta se je se-
danjim feratam pridružila nova, prav 
na vhodu v Gornjesavsko dolino, v 
soteski Dobršnik nad Hrušico. Gre za 
zanimivo in razgibano sotesko, skozi 
katero so že pred 122 leti uredili prvo 
turistično pot, vendar je bila kasneje 
opuščena. Ker je potok Dobršnik meja 
med občinama Kranjska Gora in Jese-
nice, sta pri pripravah in zagotovitvi 
finančnega vložka obe občini združi-
li moči. Ferata je dolga tisoč metrov, 
višinska razlika je 270 metrov, po te-
žavnosti je večinoma ocenjena z B, na 
nekaterih odsekih tudi s C. Za pleza-
nje obiskovalec porabi približno uro 
časa in še okoli pol ure za vrnitev na 
izhodišče na parkirnem prostoru na 
Hrušici. Na odprtju sta župana občin 
Jesenice in Kranjska Gora Blaž Račič 
in Janez Hrovat poudarila pomen pri-
dobitve, tudi bogatenja turistične po-
nudbe v tem delu Zgornjesavske do-
line ter ferato tudi sama preizkusila. 
Poleg dobre telesne pripravljenosti in 
obutve sta potrebni velika mera previ-
dnosti in ustrezna oprema s čelado in 
samovarovalnim kompletom.
»Ta ferata je dober znak, da se bo Ob-
čina Jesenice lotila še česa podobne-
ga. Plezanje po teh krajših poteh je 
res priljubljeno, obenem predstavlja 
popestritev ponudbe za turiste in obi-

skovalce. Zato smo to idejo Jeseniča-
nov tudi finančno podprli,« je pouda-
ril župan Kranjske Gore Janez Hrovat.
Še dodatno popestritev prijetne rekre-
acije v naravi ter še en primer dobre 
prakse sodelovanja med sosednjima 

občinama predstavlja pešpot od Moj-
strane do Hrušice. Urediti je treba še 
nekaj formalnosti na Belem polju, 
potem pa jo bodo lahko obiskovalci 
uporabljali za prehod vse do Hrušice 
in naprej do Jesenic.

JANKO RABIČ

Ferata Dobršnik je dolga tisoč metrov, višinska razlika je 270 metrov.

Po težavnosti je ferata Dobršnik večinoma ocenjena z B, na nekaterih odsekih tudi s C.

V začetku letošnjega avgusta se je sedanjim feratam pridružila nova, prav na 
vhodu v Zgornjesavsko dolino, v soteski Dobršnik nad Hrušico.
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Največji izziv bo vreme

V terenskem studiu Nordijskega centra (NC) Planica so pred 
kratkim gostili vodjo tekmovanja za smučarske skoke za 
moške Aljošo Dolharja. »Naše delo se začne že veliko pred 
samim tekmovanjem. Na srečo moram omeniti, da ne 
bom edini vodja tekmovanja za smučarske skoke za mo-
ške na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju 
Planica 2023. V skakalnem delu bomo trije in si bomo na-
loge razdelili, da bo obremenitev za vsakega od nas manj-
ša.« Poseben izziv bo tudi dolžina FIS svetovnega prvenstva 
v nordijskem smučanju, ki bo trajalo skoraj dva tedna (od 
21. februarja do 5. marca 2023) s kvalifikacijami, uradnimi 
treningi, številnimi tekmami v več disciplinah ..., kar bo 
zagotovo zanimivo tudi za gledalce. »Pripravljamo se na 
vse možne situacije, največji izziv pa predstavljajo stvari, 
ki jih ne moreš predvideti vnaprej. Tukaj mislim predvsem 
na vreme s kakšnim obilnim sneženjem ali pa visokimi 
temperaturami.« A je prepričan, da bo tehnična ekipa z že 
bogatimi izkušnjami z velikih tekmovanj tudi ta izziv ob-
vladala. »Za zalogo snega sicer skrbi NC Planica, z njimi 
smo stalno v stiku in dobro sodelujemo.«
Aljoša Dolhar zase pove, da psihične pritiske dobro obvla-
da, kondicijo, ki razbistri tudi misli, ohranja s športom, 
poleti na kolesu, pozimi s tekom na smučeh. Pogovor z 
njim je posnela ATM TV Kranjska Gora, kjer pove tudi nekaj 
o tem, kaj vse se mora poklopiti za rekord v skokih.

Da so priprave na FIS svetovno 
prvenstvo v nordijskem smučanju 
Planica 2023 že v polnem teku, je potrdil 
tudi vodja tekmovanja za smučarske 
skoke za moške, Ratečan Aljoša Dolhar.

SUZANA P. KOVAČIČ

V pogovoru z Aljošo Dolharjem (na levi) / Foto: Matevž Peršin

V prelepem osrčju narave, na Vanišah v podkorenu, so člani 
Športnega društva Vaniše na državni praznik, 25. junija, izvedli 
tradicionalni nogometni turnir. Igrišče so lepo uredili, da je bilo 
pripravljeno za zagnane nogometaše. turnirja se je udeležilo 
osem ekip. prvo mesto je zasedla ekipa, poimenovana Kamna 
Gorica, drugo Boca Juniors, tretje pa Barcelona. Kot je povedal 
predsednik Športnega društva Vaniše Samo Cuznar, so veseli, 
da so po premoru zaradi pandemije covida-19 znova lahko na-
daljevali tradicijo in pripravili lep športni dogodek z druženjem. 
»Veseli nas lepa udeležba, kar priča o tem, da smo bili vsi že 
zelo željni druženja, na roko pa nam je šlo tudi vreme,« je pou-
daril Cuznar. K. S.

Turnir na Vanišah

Julian Alps trail run je največji slovenski trail tekaški dogodek, ki 
se odvija v objemu Julijskih Alp na trasah različnih dolžin in zah-
tevnosti (10, 15, 30, 65, 100 in 170 kilometrov). Glavno prizorišče 
dogodka je v Kranjski Gori, poleg tega pa tekači na dolgih trasah 
obiščejo še Kobarid, radovljico in Žirovnico. organizator, ekipa 
Julian Alps trail run, napoveduje, da se bo v Kranjski Gori od 16. 
do 18. septembra zbralo kar okoli 2000 tekačev iz 40 držav sveta. 
Julian Alps trail run je v letu 2022 postal del elitne svetovne serije 
v trail teku – UtMB® World series. Serija združuje najboljše med-
narodne dogodke na najbolj unikatnih lokacijah po celem svetu. 
Ne bo pa pestro zgolj na stezicah in gorskih poteh, saj v Kranjski 
Gori pripravljajo tudi pester družabni program. tako bodo že v 
petek, 16. septembra, v okviru tekaškega sejma na sporedu zani-
miva predavanja na temo outdoor aktivnosti (dejavnosti na pro-
stem) in zanimivih doživetij. po tekaških preizkušnjah pa boste 
lahko uživali na Beer&burger festivalu ter zvečer še na rokovskem 
koncertu, ki ga pripravljajo na prireditvenem prostoru. S. K.

Največji trail tekaški dogodek

Lepo urejeno igrišče na Vanišah

Z VITO DO SVETOVNEGA PRVENSTVA
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Akcija Gremo v hribe je planinska družbeno odgovorna akcija 
v Sloveniji, ki podpira in spodbuja aktivno, zdravo življenje in 
deluje za dober namen. Letošnji zaključek akcije bo že drugič v 
Planici, in sicer v soboto, 27. avgusta. Udeležence bodo priča-
kali glasba v živo s skupino Šank rock, pivovarna Laško, znani 
športniki, na voljo bodo številne družabne igre. tudi letos naj bi 
se v Planico namesto z avtomobili odpravili peš (s pohodom iz 
Mojstrane, lahko tudi iz Gozda - Martuljka ali Kranjske Gore do 
Planice) ali s kolesom, organiziran bo tudi brezplačni avtobu-
sni prevoz s postanki v Mojstrani, Gozdu - Martuljku in Kranjski 
Gori. S. K.

Zaključek akcije Gremo v hribe

v petek, 2. septembra, bo ob 20. uri v Liznjekovi domačiji v 
Kranjski Gori v sklopu Filmov pod lipo na sporedu dokumen-
tarni film Sava, ki ga je režiral Britanec Matthew Somerville. 
Mogočnost Save v poetičnem glasu pripovedovalca slavi (ne-
davno umrla) soscenaristka Mira Furlan, režiser pa se na poti 
pogovarja z okoliškimi prebivalci. »Živimo v svetu, ki krepi sile 
sovraštva, strahu in vojnega hujskaštva. v takšnem svetu pro-
jekt, kot je Sava, predstavlja žarek upanja. Spominja nas na 
moč narave, ki je ljudje in njihova politika nasilja ne morejo 
ukrotiti ...« (Mira Furlan) Po projekciji sledi pogovor z avtorjem, 
ki prav v Kranjski Gori začenja turnejo projekcij filma vzdolž toka 
reke Save. S. K.

Pod Liznjekovo lipo film Sava

v nedeljo, 4. septembra, bodo Nordijski center (NC) Planica 
obiskali otroci in njihovi starši iz društva Junaki 3. nadstropja. 
Pričakujejo med 150 in 200 udeležencev, za katere bodo v NC 
Planica pripravili številne aktivnosti. Otroke bo obiskala tudi 
vita, maskota FiS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 
Planica 2023, in jim poskušala pričarati čim večje nasmehe na 
obraze. S. K.

Junaki 3. nadstropja bodo obiskali 
Planico

Zadnji petek in soboto v avgustu bo na parkirišču pred hotelom 
Kompas v Kranjski Gori gurmanski praznik, saj ponovno prihaja 
Karavana okusov, potujoča kuhinja z ulično hrano. »tovornjač-
ki« Karavane okusov bodo svoje kulinarične dobrote ponujali 
od 10. ure dalje. S. K.

Karavana okusov v Kranjski Gori

... se v organizaciji turizma Kranjska Gora nadaljujejo tudi av-
gusta. v prihajajočem koncu tedna bodo glasbeno obarvane 
poletne noči na trgu na Gorici v Kranjski Gori. Na večer v četrtek 
in petek, 18. in 19. avgusta, bodo tradicionalni Škerlovi dnevi, 
v soboto, 20. avgusta, bo nastopila skupina Šexpir band, v ne-
deljo, 21. avgusta, pa Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. 
S. K.

Poletne noči

Letalnica bratov Gorišek bo že devetič gostila tekmovanje, na 
katerem se pogumni tekmovalci spopadejo z najtežjimi 400 
metri na svetu. v dolino pod Poncami se v soboto, 10. sep-
tembra, vrača legendarna tekaška preizkušnja red Bull 400 
Planica. Prijave so odprte. S. K.

Najtežjih štiristo metrov na svetu

triglav trail run je tekaški in gorniški festival, ki bo potekal v 
Mojstrani od 19. do 20. avgusta. Osrednji prireditveni prostor 
bo pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Med pre-
izkušnjami bosta tek okoli triglava s 87,5 in 44 kilometri trase, 
tudi krajši 26 kilometrov dolg tek s 1350 metri vzpona, ki poteka 
pod severno triglavsko steno v dolini vrata. v sklopu festivala 
bo organiziran tudi Lumar otroški in družinski tek, Zgodbe pod 
zvezdami z domačimi in tujimi govorci, razstavni prostor, Okusi 
Julijskih Alp ... S. K.

Triglav Trail Run

iz turističnega društva rateče - Planica so sporočili, da bo sreča-
nje pohodnikov treh dežel na tromeji v nedeljo, 11. septembra, 
v primeru slabega vremena pa teden dni kasneje. Ob 11. uri se 
na tromeji začne veselica z ansamblom, ob 12. uri tradicionalni 
pozdrav županov treh dežel, ob 17. uri pa je predviden zaključek 
srečanja. S. K.

Septembra srečanje na Tromeji

Naj otroci preživijo poletne utrinke ustvarjalno v Ljudskem 
domu v Kranjski Gori. delavnice pod vodstvom diplomirane pro-
fesorice likovne umetnosti Laure Koder potekajo še cel avgust 
trikrat tedensko po dve uri, in sicer vsak ponedeljek, sredo in 
petek. Na brezplačnih delavnicah, ki so primerne za otroke od 
šestega leta starosti dalje, bodo ustvarjali z okolju prijaznimi 
materiali. Število mest je omejeno na deset otrok. Obvezne so 
prijave na e-naslov laura.kod@hotmail.com ali telefon 040 228 
059. Z jesenjo pa Laura načrtuje prav tako brezplačni slikarski 
tečaj za otroke, ki bo potekal celo šolsko leto. Poudarek je na 
spodbujanju otrokove ustvarjalnosti, učenju skozi igro in dru-
ženju. S. K.

Poletni utrinki z Lauro



30 | AktuAlno  

Na Turizmu Kranjska Gora so kot eno 
od oblik promocije pred tremi leti za-
snovali projekt Team Kranjska Gora, v 
sklopu katerega so sestavili ekipo am-

basadorjev, v kateri so vrhunski špor-
tniki, ki živijo v občini Kranjska Gora.
Ekipo sestavljajo: alpska smučarka iz 
Podkorena Meta Hrovat, smučarski 
skakalec iz Mojstrane Bor Pavlovčič 
in smučarski tekač iz Gozda - Mar-
tuljka Vili Črv. Ambasador je bil tudi 
smučarski tekač Benjamin Črv, ki pa 
je lani zaključil športno kariero. Vsi so 
nastopali na tekmovanjih najvišjega 
ranga, kot sta svetovno prvenstvo in 
svetovni pokal.
Na tekmovanjih so promovirali 
Kranjsko Goro, tako da so nosili logo-
tip Kranjske Gore na svoji opremi, in 
sicer Meta na čeladi in pokrivalih, Bor 
na smučeh, Benjamin in Vili pa na 
bidonu okoli pasu. Pri svojih objavah 
na družbenih medijih so uporabljali 
ključnik #teamkranjskagora, na ob-
javah označili @kranjskagora in ob-
javljali fotografije s svojih treningov 
in dogodivščin v destinaciji Kranjska 
Gora.
»Izdelke z logotipom Kranjske Gore 
pa uporabljajo tudi v prostem času, 
in sicer steklenice, rutke ter promo-
cijska oblačila. Tekmovalci so bili Tu-

rizmu Kranjska Gora na voljo tudi za 
snemanja, fotografiranja in intervju-
je, skrbijo pa tudi za arhiv fotografij 
za uporabo na socialnih medijih. Na 
svojih socialnih medijih smo objavlja-
li njihove vrhunske rezultate in napo-
vednike tekem. Pripravili smo tudi 
sporočila za javnost, kjer smo povzeli 
njihove uspehe,« je povedal direktor 
Turizma Kranjska Gora Blaž Veber.
Tekmovalce so povabili tudi na sre-
čanje in zanje organizirali kanjoning, 
kjer so se še dodatno spoznali med se-
boj in se družili, o avanturi pa je na-
stal tudi filmček.
Ekipi so se lani pridružili še hokejisti 
HDD SIJ Acroni Jesenice, ki nosijo lo-
gotip Kranjske Gore na svojih dresih, 
napis se pojavlja tudi na zaščitnih 
ograjah ob igrišču in na panoju za in-
tervjuje.
Letos pa so pridobili še enega amba-
sadorja, to je postal Luka Kovačič, vr-
hunski gorski tekač, rekorder teka na 
planiško letalnico, turni smučar ...

URŠKA PETERNEL

Novi član Teama Kranjska Gora je  
vrhunski gorski tekač Luka Kovačič.  
/ Foto: Tina Dokl

turistično društvo kranjska Gora vabi vse ljubitelje kolesarjenja na tradicionalni 43. 
Juriš na Vršič v soboto, 3. septembra. tekmovalci se bodo v skupinskem startu na pro-
go podali ob 11. uri s startnega mesta pod kranjskogorskimi smučišči. uvodno 'ogre-
vanje' bo potekalo po glavni cesti v smeri ljubljane mimo kranjske Gore do križišča pri 
tGC kranjska Gora in v nadaljevanju po Vršiški cesti do hotela Best Western (nekdanji 
lek), kjer je leteči start tekmovanja z začetkom merjenja časa. Dolžina proge je 13,5 
kilometra z višinsko razliko 801 meter, maksimalnim naklonom 10,8 odstotka in pov-
prečnim naklonom 7,25 odstotka. Merjenje časa bo izvedeno z elektronskimi čipi, ki 
jih prijavljeni prevzamete ob prevzemu štartnih številk na dan prireditve med 8. uro 
in 10.30 pri hotelu Ramada & Suite Resort kranjska Gora (nekdanji Hotel Prisank) v 
središču kranjske Gore. Predprijava na prireditev je možna z e-prijavo na spletni strani 
www.jurisnavrsic.com do 29. avgusta, v predprijavi je startnina nižja (22 evrov, na dan 
prireditve pa 30 evrov). S. K.

Že trenirate? Juriš na Vrčič se bliža

Za promocijo Kranjske Gore skrbi tudi ekipa vrhunskih športnikov, v kateri so: 
Meta Hrovat, Bor Pavlovčič, Vili Črv, hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice in po novem 
tudi Luka Kovačič. Logotip Kranjske Gore nosijo na športni opremi ter tudi na 
izdelkih, ki jih uporabljajo v prostem času.

Športniki skrbijo za promocijo Kranjske Gore

Ambasadorka Kranjske Gore je tudi 
vrhunska smučarka Meta Hrovat.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 26. avgusta 2022, na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti 
o čokoladi v 
poglavjih: o 
kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 

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

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

www.gorenjskiglas.si
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KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM!
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.
Vsa nova vozila so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva - če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000
prevoženih km pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

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

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 H VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

BIG DEAL 7-LETNO JAMSTVO AVTOTEHNE VIS
V Avtotehni VIS želimo, da ste brezskrbni in zadovoljni z vašim vozilom tudi potem, ko ga odpeljete domov. Ob nakupu novega Opla vam 
ekskluzivno podarimo paket BIG DEAL, ki vsebuje 3 brezplačne servisne preglede in 7-letno letno jamstvo.

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 (NOX): 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 PM10 in PM2,5 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.

SLUŽBENI avto leta


