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                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij
7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite  

po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 70 najlepših planinskih  

tur iz sedmih gorskih skupin: Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, 

Vzhodne Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in alpsko predgorje. 

Vodnik je prava planinska poslastica.
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  NOVA KNJIGA
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Participatorni proračuni so prisotni po vsem svetu in 
pomagajo ljudem sprejemati direktne odločitve o tem, 
za kaj se porabi del občinskega proračuna. Mladinski 
participatorni proračun Občine Kranjska Gora bo imel torej 
preprost cilj – mladim omogočiti soodločanje o razdelitvi 
dela občinskega proračuna v skupni višini deset tisoč 
evrov. Proces oddaje predlogov in glasovanja bo potekal 
po spletu, in sicer na strani www.sodeluj.es, na dogodku v 
kranjskogorski knjižnici 29. septembra pa bodo mladi lahko 
ideje oblikovali tudi skupaj in jih dali na glasovanje.

K oddaji predlogov so vabljeni vsi, ki imajo ideje in 
predloge, kako izboljšati življenje v občini Kranjska Gora. 
Vsi predlogi morajo spoštovati nekaj splošnih kriterijev 
glede maksimalnega zneska, zakonitosti, uresničljivosti, 
lo kacije ter skupnega dobrega (več na spletni strani), kar 
bo preverjala tudi administrativna komisija. Čeprav bo 
podajanje predlogov odprto za vse, bodo lahko glasovali 
le mladi s stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora in 
rojeni med letoma 1989 in 2003 (vključujoč ti dve leti). To 
jim bo omogočala posebna koda, ki jo bodo dobili po pošti 
na domač naslov. Izglasovane predloge bo Občina Kranjska 
Gora umestila v proračun za leto 2019 in jih izvedla.

Mladinski participatorni proračun je del širšega projekta 
Odločanje in mladi v Alpah (GaYA), h kateremu je Občina 
Kranjska Gora pristopila z željo, da mlade aktivneje vključi v 
dogajanje v občini. Sredstva za implementacijo predlogov 
zagotavlja občina sama, spletno platformo, oblikovanje 
tiskovin in podporo pa sofinancira Evropski sklad za regionalni 
razvoj prek Programa sodelovanja Interreg Območje Alp.

OBČINA KRANJSKA GORA,  
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora

MLADI BODO SOOBLIKOVALI  
PRORAČUN

S SEPTEMBROM SE V OBČINI KRANJSKA GORA  
ZAČENJA MLADINSKI PARTICIPATIVNI PRORAČUN, KI 

BO MLADIM OMOGOČAL, DA OBČINI  
PREDLAGAJO IDEJE ZA OBČINO IN ZANJE  

GLASUJEJO, OBČINA PA JIH BO V PRIHODNJEM LETU 
URESNIČILA.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

letak_2_KG_A4_tisk_1.pdf   1   04/09/2018   17:21

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

letak_2_KG_A4_tisk_1.pdf   1   04/09/2018   17:21

MARJANA AHAČIČ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

V okviru projekta Označevanje kolesarskega omrežja bo tra-
sa gorenjskih kolesarskih poti, ki bo potekala po državnih in 
občinskih cestah ter bo povezala vse gorenjske občine, opre-
mljena z enotnimi usmerjevalnimi tablami za kolesarje. 
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je prejšnji petek 
na Jesenicah s predstavniki 24, večinoma gorenjskih občin in 
Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske podpisal dogovor o so-
delovanju pri projektu Označevanje kolesarskega omrežja, v 
okviru katerega se bo trasa, ki bo potekala po državnih in ob-
činskih cestah, opremila z enotnimi usmerjevalnimi tablami 
za kolesarje. Med podpisniki je tudi Občina Kranjska Gora.
"Izbranih je bilo kar štiristo kilometrov kolesarskih poti, ki 
bodo označene z več kot šeststo usmerjevalnimi tablami. Poti 
so zasnovane krožno in so označene v skladu z najnovejšimi 
cestnoprometnimi predpisi," pojasnjujejo na ministrstvu in 
poudarjajo, da je cilj ministrstva, da bo imela Slovenija do 
leta 2023 zgrajeno mrežo več kot tisoč kilometrov državnih 
in regionalnih kolesarskih poti ter da bo postala kolesarjem 
prijazna država. Do sedaj je bilo zgrajenih in urejenih pribli-
žno 260 kilometrov državnih kolesarskih povezav. 
"Turistov ne zanimajo regijske meje, še manj občinske. Meja 
ne pozna niti narava," je ob podpisu pogodbe poudaril Stevo 
Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je 
pripravila projekt, katerega poglavitni namen je informacija 
kolesarjem, katera kolesarska pot je v prvi vrsti najbolj varna 
in najbolj slikovita. Informacije bodo uporabnikom na voljo kot 
usmerjevalne table ob poti, kot tiskan zemljevid in kot zemlje-
vid na spletu, ki se ga da prenesti tudi na mobilne naprave.
Na agenciji so se s projektom začeli ukvarjati pred dvema le-
toma. "Vzpostavili smo strokovno skupino, v kateri so ljudje, 
ki se s kolesarstvom ukvarjajo poklicno. Najprej smo zbrali 
podatke o vseh kolesarskih izletih, ki smo jih našli v promo-
cijskih materialih, jih vnesli v GIS in nato oblikovali optimal-
no mrežo." Ob tem je še poudaril, da bo v nadaljevanju treba 
poskrbeti za promocijo gorenjskega kolesarskega omrežja kot 
turističnega produkta, opremiti in usposobiti gostince, da 
bodo dobili status kolesarju prijaznega postajališča, in omrež-
je opremiti s polnilnicami za električna kolesa.

Enotne oznake
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kako dolgo sem razmišljal, ali naj vam danes napišem ne-
kaj čisto iz globin svojega srca in duše. Vendarle ste tega 
vredni, ste le moji dragi in enkratni občani, ki ste se pred 
štirimi leti odločili, da lahko krmilo tako čudovite ladjice z 
imenom Kranjska Gora prevzamem prav jaz s svojo zvesto 
in pridno posadko in vas odpeljem novim doživetjem na-
proti. Ne vem točno in ne morem si predstavljati, kako ste 
se počutili na tej naši štiriletni plovbi, ki so jo spremljali 
tako užitkov polni sončni dnevi z mirnim morjem kot ne-
vihte in viharji z valovi, ki so marsikomu povzročali gla-
vobole in slabosti na našem vijuganju med vsemi čermi.
To sem pravzaprav jaz in moram vam priznati, da z me-
noj velikokrat ni lahko. Birokracije in mlatenja prazne 
slame ne prenesem, pomembno mi je predvsem delo, do-
bre ideje in rezultati. Bleferje po navadi izločam v prvih 
krogih, lenobe ne trpim in politikanti z mano ne hodijo 
v isti vrsti. Sem človek s polno glavo norih in tudi nekaj 
uporabnih idej, ki za svoje napake, ki jih seveda ne manj-
ka, ne išče izgovorov in opravičil. A svojo besedo držim, in 
kar obljubim, tudi naredim. Tudi če moram zaradi svojih 
obljub v lasten minus. Konec koncev sem Jani Hrovat in 
sem nočna mora vseh, ki jim je za naše kraje, ljudi in na-
ravo malo mar. In zaradi vsega naštetega in vas je vredno 
biti vaš župan, kljub temu da pridejo trenutki, ko ne vem 
več, kam.
Pod mostom Pišnice na robu obupa, nemoči in žalosti 
sedim na kamnu in gledam v penečo, smrdljivo Pišnico. 
Kako prevarani smo bili v vseh teh letih. Kako žejne so 
nas vodili preko vode in niso se zmenili ne za opozorila 
premnogih občanov, ne ribičev, ne zelenih in ne nas, ki 
so nas konec koncev označili za sovražnike in celo uni-
čevalce narave. Samo pohlep, pehanje za dobički in la-
godnost položajev jih je vodila v to dvajsetletno prevaro 
narave, ljudi in konec koncev samih sebe. Nikdar verjetno 
ne bomo dobili pravega odgovora od ljudi, ki so zaverovani 
sami vase. Zakaj so vsa ta leta dopuščali izpuste največjih 
onesnaževalcev naselja Kranjska Gora v reke, ki se v na-
ših krajih komaj rodijo, in jih onesnaževali vse do mojega 
prihoda na župansko mesto in prenosa kanalizacijskega 

sistema. Zakaj moramo na kanalizacijski sistem prikla-
pljati hotele, penzione, apartmajske hiše in kar najbolj 
boli – našo osnovno šolo Kranjska Gora, tudi Liznjekovo 
hišo šele sedaj? Mar nimate obrazov in vesti, mar niste 
vedeli med sedenjem na WC-školjkah tudi nekdaj vodilni 
v osnovni šoli, kam splavajo te odplake po ceveh? Vendar 
ne morete več lagati – ne meni, ne delavcem komunale, 
ne občanom. Stvari so kristalno jasne, podprte z dvema 
študijama in posnete v detajle. Objektov, ki niso priklo-
pljeni, je več deset. Sanacija sistema bo draga in zahtevna, 
vsi občani, ki ste dobili obvestila, pa se obrnite na komu-
nalo, ki vam bo nudila tako idejno kot tehnično pomoč 
– moja beseda pa velja. Do konca leta bodo naše reke kri-
stalno čiste, takšne, kot bi morale že dolga leta biti.
Na koncu pa naj ob začetku šolskega leta vsem šolarjem 
zaželim varno pot v šolo, učiteljem pa veliko potrpljenja 
in uspehov z našimi otroki v prihajajočem šolskem letu.

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani,

KARMEN SLUGA

Policisti so v petek, 31. avgusta, na ob-
močju celotne Policijske uprave Kranj 
izvedli poostren nadzor prometa, s 
katerim so želeli opozoriti na začetek 
novega šolskega leta. Prvi del nadzora 
je potekal med 8. in 10. uro, drugi del 

pa med 13. in 15. uro. Kontrolirali so 
pešce, kolesarje in voznike vseh vrst 
vozil, pozorni pa so bili predvsem na 
pravilno uporabo prometnih površin, 
prečkanje ceste, omogočanje varnega 
prečkanja cest, hitrost, parkiranje v 
okolici šol in vrtcev, pripetost z zadr-
ževalnimi sistemi in alkohol. Polici-

sti so voznike in druge udeležence v 
prometu poostreno nadzirali na 44 lo-
kacijah po Gorenjskem. Na območju 
Policijske postaje Kranjska Gora so 
kontrolirali 18 udeležencev in obrav-
navali dve kršitvi (varnostni pas), je v 
poročilu zapisal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj.

Nadzor pred novim šolskim letom
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MARJANA AHAČIČ

Predzadnji konec tedna v avgustu so se s predavanjem, na 
katerem so predstavili projekt obnove Aljaževega stolpa, 
v Slovenskem planinskem muzeju začeli letošnji Aljaževi 
dnevi. Pristojni so podrobno opisali trenutno stanje Alja-
ževega stolpa in postopek obnove ter zagotovili, da bodo 
stolp, simbol slovenstva, če jim le ne bo zagodlo vreme, 
najkasneje v treh tednih vrnili nazaj na vrh Triglava.
Kot je na predstavitvi povedal Jernej Hudolin, generalni di-
rektor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, so v zadnjih 
letih stalno in podrobno spremljali stanje Aljaževega stolpa. 
»Na podlagi izdelanega konservatorskega načrta in opra-
vljenih monitoringov smo se odločili za temeljito sanacijo,« 
je povedal in pojasnil, da gre predvsem za logistično zah-

teven projekt, saj bo moral stolp v enem kosu v dolino in 
nato do delavnice prepeljati helikopter. »Izvedbeno pa gre za 
materijo, ki smo jo analizirali do zadnje zakovice – in razen 
podnožja, ki je zdaj zabetonirano in ga bomo v prvih dneh 
septembra odprli, vemo o njej tako rekoč vse.«
Pri projektu sodelujejo tudi Planinska zveza Slovenije, Naro-
dni muzej in Slovenska vojska, ki bo poskrbela za helikop-
terski prevoz dragocenega tovora z vrha Triglava in nazaj. 
»Načrtujemo, da stolp kar najhitreje saniramo in postavi-
mo nazaj na vrh Triglava; veliko bo odvisno od vremena, saj 
vemo, da jeseni v visokogorju lahko hitro zapade sneg in se 
tam tudi obdrži. Načeloma pa bo stolp v dolini maksimalno 
tri tedne, ob čemer se bomo seveda prilagajali vremenu in 
možnostim helikopterja,« je še povedal Jernej Hudolin.
Arhitekt in restavrator dr. Martin Kavčič vodi projekt obnove 
stolpa. »Skrbno spremljanje stanja Aljaževega stolpa v za-
dnjih letih je pokazalo, da poškodbe niso več le površinske 
narave, ampak da so prešle na konstrukcijo. Volumen stolpa 
se krivi, zgornji obroč je precej zakrivljen, popuščajo kovice, 
zato se razpira. Stolpa zato ni mogoče več sanirati na kraju, 
kjer stoji, ampak ga je treba temeljito prenoviti, kar je mo-
goče le v za to primernem okolju, zato bo stolp za krajši čas 
prepeljan v dolino,« je trenutno stanje stolpa opisal Kavčič.
Kot je pojasnil, bodo strokovnjaki stolp najprej podrobno 
pregledali in se nato lotili restavracije kovinskih delov. »V 
vmesnem času se bo pripravila podlaga za ponovno pričvr-
stitev; nanose betona, ki se jih je v zadnjih desetletjih na-
bralo kar precej, bomo odstranili in podlagi skušali dati bolj 
naraven videz.« Stolp bodo očistili številnih nanosov barve 
– skupaj naj bi jih bilo kar 18, odpravili poškodbe, na novo 
prebarvali, sestavili in vrnili na vrh Triglava. Kot pravi Kav-
čič, bo stolp tudi po obnovi na pogled takšen, kot je bil do se-
daj. »Spremenjeni bodo le posamezni detajli: razmišljamo, 
da bi namesto treh jeklenic spet vzpostavili štiri, kolikor jih 
je bilo v začetku in kar je tudi z vidika statike boljša rešitev. 
Nekaj manjših sprememb bo pri oknih: zgornji pas oken, 
ki je bil dodan kasneje, bomo zatrli, vzpostavljena bosta pr-
votna dva pasova, malce bo spremenjen tudi podstavek, na 
katerem stoji stolp.«

Aljažev stolp zaradi  
obnove v dolino
Ta teden se pod nadzorom Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine začenja 
temeljita obnova Aljaževega stolpa.  
Z vrha Triglava ga bodo s helikopterjem 
prepeljali v dolino, kjer bo, če bo šlo vse 
po načrtih, ostal le tri tedne.

Stanje Aljaževega stolpa na vrhu Triglava so strokovnjaki zadnja 
leta pozorno spremljali in zdaj ugotovili, da je potreben temeljite 
prenove. / Foto: Arhiv ZVKDS

Na uvodnem dnevu letošnjih Aljaževih dni so pristojni v 
Slovenskem planinskem muzeju predstavili projekt obnove 
Aljaževega stolpa.

Aljažev stolp že vse od postavitve leta 1895 
stoji na vrhu Triglava. Po 123 letih bodo ta 
simbol slovenstva zaradi sanacije predvidoma 
prihodnji teden prvič prepeljali v dolino. 
Obnovo vodi Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki je v začetku lanskega 
leta stolp prevzel v upravljanje.
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MARJANA AHAČIČ

Tudi za osnovnošolce iz občine Kranjska Gora se je v pone-
deljek začelo novo šolsko leto. V Kranjski Gori je letos vpi-
sanih dvajset prvošolcev, šolo pa skupaj obiskuje 198 učen-
cev. V vrtcu Kekčevi junaki, ki deluje v okviru šole, je letos 

sto otrok, kar je precej več kot lani, ko jih je bilo 86, zato so 
odprli nov oddelek. Ravnatelja Milana Roglja veseli, da v 
šolo ponovno prihajajo močnejše generacije. Oddelka A in 
B, torej paralelki, bodo imeli v tretjem in šestem razredu. 
Igrišče pred šolo, ki ga prav v teh dneh obnavljajo, naj bi 
bilo končano do konca meseca.
V Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana bo letos znanje na-
biralo 208 otrok, ki so vpisani v skupaj deset oddelkov; po 
dve paralelki imajo v drugem in petem razredu. Prvošolcev 
imajo 21, v vrtec, ki deluje v okviru šole, je vpisanih devet-
deset malčkov. 
"Pričakujem, da bodo otroci po šolsko zadovoljni, da bo na 
šoli pozitivna klima, spoštljivo vedenje, da se bomo sku-
paj veselili uspehov učencev, da bodo otroci napredovali 
na učnem področju, da šola ne bo najhujša obremenitev v 
družini," je vtise ob začetku novega šolskega leta strnil rav-
natelj Milan Rogelj. Želimo si, da bi si otroci želeli hoditi v 
šolo. V vrtcu Kekčevi junaki v Kranjski Gori je letos dodaten 
oddelek odprt zaradi povečanega števila otrok. 
V obeh šolah so posebej toplo pozdravili prvošolce. Skupaj s 
starši so jih sprejele razredničarke in vodstvo šole, policisti 
so jim razdelili rumene rutice in jih poučili o varni poti v 
šolo, vrstniki pa so jim pripravili igrico in jih tako prijazno 
uvedli v novo okolje.

Začelo se je novo šolsko leto
Tudi v obeh osnovnih šolah v občini Kranjska Gora, Osnovni šoli Josipa Vandota 
Kranjska Gora in Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana, se je v ponedeljek začelo 
novo šolsko leto. Med tistimi, ki so zjutraj vstopili v hrama učenosti, je bilo tudi  
41 prvošolcev. Ti so na prvi šolski dan v šolo prišli skupaj s starši.

V šolo so prišli skupaj s starši.

Ponedeljek je bil za prvošolce poseben dan. / Foto: Gorazd Kavčič
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MANCA PERDAN 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zlasti v poletnem času se alpske do-
line in prelazi soočajo s hudo prome-
tno problematiko. Hrup, prah, one-
snaženost in presežena zmogljivost 
okolja imajo negativen vpliv na na-
ravo. Občina Kranjska Gora si skupaj 
s partnerji prizadeva trajnostno ure-
diti promet v dolini Vrata, eni izmed 
najlepših alpskih dolin v Triglavskem 
narodnem parku, ki je tudi izhodišč-
na točka za mnoge pohodnike. V av-
gustu so zato tam izvedli Promocijski 
dan umirjanja prometa in spodbuja-
nja trajnostne mobilnosti. Ta dan so 
obiskovalci svoja vozila lahko pustili 
na enem izmed brezplačnih parkirišč 
v Mojstrani in se nato v dolino podali 
peš, s kolesom ali brezplačnim jav-
nim prevozom. V dolino pa so spusti-
li le toliko motornih vozil, kolikor je 
bilo prostih, sicer plačljivih, parkirnih 
mest pri slapu Peričnik in pred Aljaže-
vim domom. Skupaj je to 188 parkir-
nih mest.

OGROMNO PLOČEVINE

Kot je povedal vodja projekta in pod-
župan Občine Kranjska Gora Bogdan 
Janša, je bil ta promocijski dan le 
neka vmesna postaja na poti h konč-
nemu cilju. Upa, da bodo projekt reali-

zirali v dveh, največ treh letih. “S tako 
ureditvijo se bo rešilo več problemov. 
Zaradi zmanjšanega obsega vozil se 
bo zmanjšal tudi izpust ogljikovega 
dioksida v dolini, manj bo dvigovanja 
prahu s ceste. S tem režimom rešimo 
tudi problem divjega kampiranja in 
parkiranja,” je povedal Janša in na-
daljeval, da pohodniki velikokrat par-
kirajo kar na privatna zemljišča in s 
tem omejujejo in otežujejo dostop in 
delo lastnikom zemljišč. Zaradi koli-
čine pločevine, ki se vsak dan pelje po 
dolini, pa trpijo tudi kolesarji in pešci.

VSE PO NAČRTIH

Janša je povedal, da je Promocijski 
dan umirjanja prometa potekal po 
načrtih. Ljudje so svoja vozila pustili 
v Mojstrani, avtobusi, ki so vstopali v 
dolino, so bili polni, na cesti smo lah-
ko opazili kolesarje in pešce, kar je bil 
tudi namen tega dneva. Pri izvedbi je 
pomagalo več kot štirideset prosto-
voljcev iz lokalnih društev, brez kate-

Umiritev prometa v dolini Vrata
V dolini Vrata so izvedli Promocijski dan umirjanja prometa. Ta dan so 
obiskovalci in pohodniki svoje avtomobile pustili na parkiriščih v Mojstrani  
in se v dolino podali peš, s kolesom ali avtobusom.

Obiskovalce je iz Mojstrane v dolino vozil brezplačni avtobus. 

Na promocijskem dnevu je aktivno sodeloval tudi vodja projekta Bogdan Janša.
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rih, po besedah Janše, tega dneva ne 
bi mogli izvesti. 

POZITIVEN ODZIV

Promocijski dan pa je bil tudi odlič-
na priložnost za zbiranje povratnih 
informacij o takšni ureditvi. Po be-
sedah Mira Eržena, podpredsednika 
Planinske zveze Slovenije, je bil odziv 
obiskovalcev pozitiven, vendar so se 
čez dan pokazale tudi določene stvari, 
ki bi jih v prihodnosti lahko izboljšali, 
spremenili ali prilagodili. Ena takih 
je pogostost vožnje avtobusa po doli-
ni. Obiskovalci menijo, da bi ta moral 
voziti bolj pogosto, je povedal Eržen. 
“Kaže pa se tudi na to, da imajo ljudje 
željo izstopati na različnih krajih in bi 
morali biti šoferji dobri poznavalci te 
poti. Šofer javnega prevoza bi moral 
biti hkrati tudi informator,” je dodal. 

ŠE BO TREBA DELATI

Preden bo projekt realiziran, je po-
trebno še kar nekaj dela. Asfaltiranje 
ceste, vzpostavitev informacijskega 
nadzornega sistema in ureditev par-
kirišč pred vstopom v dolino so eni 
prvih ukrepov, ki bodo vodili k izbolj-
šanju stanja. Zmanjšan motorni pro-
met v dolini Vrata bo tako pripomogel 
k boljšemu varovanju naravne in bi-

otske raznolikosti ter k boljši izkušnji 
obiska doline.

ZAHVALA SODELUJOČIM

Izvedba promocijskega dneva ne bi 
bila mogoča brez prostovoljnega in 
nesebičnega sodelovanja številnih 
organizacij in posameznikov, je po 
koncu akcije poudaril Bogdan Janša. 
"Zato iskrena zahvala vsem, ki ste 
kakorkoli pripomogli k izvedbi: Tu-
rističnemu društvu Dovje Mojstrana, 
Agrarni skupnosti Dovje Mojstrana, 
Planinskemu društvu Dovje Mojstra-
na, Krajevni skupnosti Dovje Mojstra-

na, PGD Dovje, PGD Mojstrana, Dru-
štvu upokojencev Dovje Mojstrana, 
Timing Mojstrana d.o.o., gospodu Ivu 
Skumavcu in gospodu Mihu Kersni-
ku. Za odlično sodelovanje se želimo 
zahvaliti tudi: Kofler Sport, Ombus 
s.p, Alpetour d.o.o., Vandrov'c d.o.o., 
Komunali Kranjska Gora, Medobčin-
skemu inšpektoratu in redarstvu, 
Policijski postaji Kranjska Gora, Tu-
rizmu Kranjska GOra, Planinski zvezi 
Slovenije in skupnosti Julijske Alpe 
ter Ministrstvu za infrastrukturo - Di-
rekciji RS za infrastrukturo - sektorju 
za vzdrževanje, varstvo cest in prome-
tno varnost."

Prometna preobremenjenost doline je postala problem, ki ga želijo v dveh letih rešiti. 

Brez pomoči prostovoljcev jim tega dneva ne bi uspelo izvesti. 

Ta dan so v dolino spustili le toliko vozil, 
kolikor je prostih – sicer plačljivih – 
parkirnih mest. 
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Tudi med letošnjo poletno sezono je 
namreč Vršič ena od najbolj oblega-
nih in prometno obremenjenih točk v 
občini, na Gorenjskem in v Sloveniji. 
Predvsem ob koncih tedna je bil pro-
met zaradi parkiranih vozil na prela-
zu pogosto povsem ohromljen. Zato 
predvsem domačini že leta opozarjajo 
pristojne, da je za Vršič potrebna nova 
prometna ureditev. 
Na težave opozarjajo tudi planinci. »V 
našem društvu smo že nekaj let sezna-
njeni s poletnim vrvežem, predvsem z 
osebnimi vozili, avtobusi, kombiji, av-
todomi, motoristi in posredno vse ve-
čjo obremenitvijo in onesnaževanjem 
okolja na Vršiču. Tam imamo že vrsto 
let v oskrbovanju dve postojanki, Tičar-
jev dom in Erjavčevo kočo,« pojasnjuje 
Janko Rabič, predstavnik Planinskega 
društva Jesenice. »Glede težav s pro-
metno preobremenjenostjo menimo, 
da bi jih morali odgovorni – občina, 
država in turizem – reševati skupaj. Mi 
pa smo se pripravljeni tvorno vključiti 
v reševanje, saj želimo, da ta del čudo-
vitega gorskega okolja ostane obreme-
njen v normalnih okvirih, brez pretira-
nega hrupa, onesnaževanja in drugih 
škodljivih vplivov,« še poudarja Rabič.
Kot pravi Blaž Veber, direktor Turizma 
Kranjska Gora, bi morali za začetek 

urediti parkirišča na vrhu prelaza, kjer 
je trenutno prostora za največ petdeset 
vozil. Tako bi zagotovili osnovno pre-
točnost, nato bi se morali lotiti temelji-
tega in premišljenega urejanja prome-
tnega režima v smeri števcev prometa 
in prostih parkirišč, zagotavljanja par-
kirišč v dolini, urejanja prometa z do-
datnimi redarji in po vzoru iz tujine 
lahko tudi zaračunavanja cestnine. 
»Vršič predstavlja eno najlepših točk, 
povezavo med dvema regijama – in si 
zasluži finančno injekcijo, ne le za ure-
ditev informacijske točke in parkirišč, 
temveč celostno ureditev, ki bi omogo-
čala vsem obiskovalcem varen prehod 
Vršiča,« poudarja Veber in pravi, da se 
že dlje časa trudijo najti sogovornike, 
zlasti na strani države, saj brez sode-
lovanja državnih institucij rešitve niso 
mogoče.
S tem se načeloma strinjajo tudi v 
Triglavskem narodnem parku. »Vršič 
sodi med najbolj obiskane, celo oble-
gane točke znotraj TNP, kar pome-
ni, da je pritisk obiskovalcev z vsemi 
obremenitvami, ki jih povzroča pro-
met, izjemno velik. Na Ruski oziro-
ma Vršiški cesti predstavlja izjemen 

problem veliko število motoristov, 
kar vpliva tako na prometno varnost 
kakor tudi na velike obremenitve s 
hrupom. Pri tem je treba poudariti, da 
je Vršič gorski prelaz, prek katerega 
poteka državna cesta, ki povezuje Go-
renjsko in Primorsko. Zlasti prebivalci 
Trente so močno vezani na ta prelaz. 
Glede na stalno naraščajoč pritisk 
obiskovalcev je nujno potrebno, da se 
o problematiki obiska in s tem pove-
zanega prometa na Vršiču pogovarja-
mo vsi deležniki v prostoru,« pravijo 
v parku in pri tem poudarjajo, da sta 
položaj in status Vršiča ter ceste čez 
Vršič drugačna kot ceste v Vrata, zato 
bo pri iskanju rešitev potrebnega še 
več napora. »O konkretni rešitvi je 
mnogo prezgodaj govoriti,« še opozar-
jajo in zagotavljajo, da bo tudi javni 
zavod TNP pri reševanju problematike 
prispeval vse svoje znanje, ki ga imajo 
njihovi strokovni sodelavci. »Vseka-
kor bo pri reševanju Vršiča osrednji 
argument javnega zavoda TNP varo-
vanje narave, ki jo našim potomcem 
moramo prenesti ohranjeno. Ohra-
njanje narave namreč ne sme biti ta-
lec kapitalskega pohlepa.«

Tudi Vršič potrebuje ureditev prometa
Potem ko so na promocijskem dnevu predstavili ukrepe za umiritev prometa  
v dolini Vrata, turistični delavci, lokalne oblasti in naravovarstveniki ter planinci 
opozarjajo, da je nujno urediti tudi prometne razmere na cesti čez prelaz Vršič.

»Vršič predstavlja eno 
najlepših točk, povezavo med 
dvema regijama – in si zasluži 
finančno injekcijo, ne le za 
ureditev informacijske točke 
in parkirišč, temveč celostno 
ureditev, ki bi omogočala vsem 
obiskovalcem varen prehod 
Vršiča.«
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Kranjska Gora se med številnimi športnimi klubi in repre-
zentancami zadnja leta vse bolj uveljavila kot izbrana de-
stinacija za športne priprave. V hotelih družbe Hit Alpinea 
so zadovoljni, da jim je s ponudbo prilagojenih storitev ter 
podpornih programov pripravam športnikov posameznikov 
in ekip v Kranjsko Goro uspelo pritegniti slovenske športni-
ke, vedno bolj množično pa prihajajo tudi ekipe iz tujine. Le-
tos so tako športniki na pripravah ustvarili že desetino vseh 
nočitev v destinaciji v poletni sezoni. V teh dneh Kranjska 
Gora na pripravah gosti košarkarsko reprezentanco Turčije.
»Kranjska Gora je za nas odličen kraj za priprave. Tu je vse 
zelo enostavno; kot veste, nas večina živi v Carigradu, ki je 
zelo živahna prestolnica z veliko prometa, umazanim zra-
kom, gnečo na ulicah ... Tu, v Kranjski Gori, je narava čudo-
vita, prometa sploh ni, tako da ne zgubljamo dragocenega 
časa za prevoze. V vmesnem času med treningi imamo iz-
vrstne pogoje za počitek, telovadnice so blizu, radi gremo do 
Jasne. In seveda zrak, ki je tu čudovit, je tisto, kar nam je res 
všeč. Zato mislim, da je Kranjska Gora odličen kraj za pri-
prave vrhunskih športnikov,« sta vtise zadnji ponedeljek v 
avgustu strnila Dogus Balbay in Semih Erden, člana turške 
reprezentance v košarki.
»Kranjska Gora je tradicionalna destinacija za priprave 
športnikov že zadnjih trideset let, res pa je, da je z razvojem 
športa z amaterskega nivoja na visok profesionalizem tudi 
Kranjska Gora zaznala, da brez izgradnje infrastrukture na 
najvišjem nivoju ne moremo biti konkurenčni,« pravi Blaž 
Veber, direktor Turizma Kranjska Gora. »Šport je posel, česar 
se vsi zavedamo. Samo nastanitve so za priprave športnikov 
premalo, zato se je Kranjska Gora že pred 15 leti odločila in-
vestirati v športno-turistično infrastrukturo.« Med cilji in 
načrti za prihodnost je navedel tudi posodobitev smučar-
skega poligona v Podkorenu. »Poligon v Podkorenu, ki je bil 

zgrajen za tekmovanja in priprave alpskih smučarjev, je 
potreben temeljite prenove, nadgradnje in novega koncepta 
trženja,« je še opozoril Veber.

VELIKA ŠPORTNA IMENA

»O zadovoljstvu športnikov največ pove bogat seznam ekip, 
ki so nas obiskale v letošnjem letu. In med njimi je kar ne-
kaj takih, ki se k nam radi vračajo,« je zadovoljen Fedja Po-
begajlo, direktor družbe Hit Alpinea. Med drugimi so del po-
letnih priprav v Kranjski Gori že opravili nogometaši Rijeke, 
angleškega Lutona, turškega Trabzonsporja in Rizesporja, ki 
sta bili s skoraj petdesetimi člani tudi najštevilnejši ekipi na 
pripravah. V Kranjsko Goro se radi vračajo tudi rokometaši 
Vardarja, vse bolj pa se uveljavlja tudi med košarkarskimi 
reprezentancami in moštvi. Še v tem oziroma naslednjem 
tednu bosta na priprave prispeli ekipi košarkarjev iz turške-
ga Bešiktaša ter ruskega košarkarskega kluba Nizhny No-
vgorod. »Kako daleč seže dobro ime in to, da se Slovenija 
uveljavlja kot prepoznava destinacija za športne priprave, 
se je pokazalo tudi letos, ko je v Kranjsko Goro na priprave 
prvič prišla rokometna reprezentanca U21 Savdske Arabije,« 
so zadovoljni kranjskogorski hotelirji. Med prihajajočimi 
športnimi prireditvami, ki se bodo zvrstile v Kranjski Gori, 
velja posebej omeniti evropsko prvenstvo v fitnesu in natu-
ral body buildingu, ki bo potekalo med 19. in 21. oktobrom. 
Še pred tem pa bo Kranjska Gora gostila tudi srečanje EUSA 
– Evropske univerzitetne športne zveze.
Kot pravijo, se družbi Hit Alpinea obrestuje odločitev, da Hotel 
Kompas pozicionirajo kot športnikom prijazen hotel. V lan-
skem letu so uspešno zaključili prenovo sob, zasnovali pa so 
tudi zanimivo Pot slavnih športnikov. Pred hotelom se na-
mreč vije pot zvezd, vgraviranih v tla, ki hranijo spomin na 
svetovne in evropske prvake, šampione in vse ostale športni-
ke in ekipe, ki so obiskali Kranjsko Goro in hotele Hit Alpinea. 
Prejšnji ponedeljek so na tej poti odkrili novo zvezdo, in sicer 
v čast moške košarkarske reprezentance Turčije.

Desetina nočitev  
na račun športnikov
Kranjska Gora tudi je v letošnjem 
poletju gostila številne posameznike 
in ekipe, ki so si nekoč Zgornjesavsko 
dolino izbrali za športne priprave. 
Hotelirji so zadovoljni s trendom 
naraščanja števila športnikov, ki 
poleti prihajajo v Kranjsko Goro, 
a se zavedajo, da vrhunske ekipe 
in posamezniki tudi na pripravah 
potrebujejo odlično infrastrukturo.

Fedja Pobegajlo, smučarska tekačica Anamarija Lampič in turška 
reprezentanta Dogus Balbay in Semih Erden, ki sta prejšnji teden 
na poti pred hotelom Kompas odkrila zvezdo moške košarkarske 
reprezentance Turčije.
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Milan Sajovic v družbo Hit Alpinea prihaja iz skupine Uni-
on hoteli, kjer je zadnja štiri leta vodil hotelsko in gostin-
sko poslovanje ter upravljanje z nepremičninami. Pred 
tem je v isti družbi več let deloval na področju marketinga 
in prodaje, bogate izkušnje pa ima tudi iz hotelskih ope-
rativnih pozicij doma in v tujini, so pojasnili v družbi Hit. 
Kot je dejal na ponedeljkovi novinarski konferenci, nove 
priložnosti za razvoj družbe Hit Alpinea vidi v tesnejšem 
povezovanju poslovnih ciljev z matično družbo Hit, v bolj-
šem izkoriščanju sinergij s preostalimi hoteli v skupini in 
v ustreznem pozicioniranju na trgu. »Posvetili se bomo ra-
zvoju produktov turizma z višjo dodano vrednostjo, ki bodo 
skupaj z vpeljavo sodobnih orodij za marketing in prodajo 
omogočili doseganje dobrih rezultatov poslovanja,« je poja-
snil svojo vizijo vodenja podjetja. 

Menjava na vrhu Hit  
Alpinee
Vodenje največje kranjskogorske 
turistične družbe je s septembrom 
prevzel Kranjčan Milan Sajovic. Njegov 
predhodnik Fedja Pobegajlo v družbi 
ostaja kot vodja strateškega trženja.

Povedal je še, da želijo v prihodnje spreminjati cenovno po-
litiko, kar pomeni, da bodo cene postopoma še zviševali – v 
preteklih treh letih so se povprečno za deset odstotkov. »Se-
veda pa bo gost pripravljen plačati višjo ceno, če bo začu-
til, da je produkt tega vreden,« dodaja in napoveduje stalna 
vlaganja v hotelsko infrastrukturo. Kot je še pojasnil, bodo v 
prihodnje na trgu iskali še nove segmente gostov, ki so bili 
v preteklosti v Kranjski Gori manj prisotni; v tem smislu ra-
čunajo predvsem na povečevanje tako imenovanih motiva-
cijsko-doživljajskih potovanj v okviru poslovnega turizma.
Pri tem dodaja, da bo družba še naprej intenzivno sodelova-
la pri aktivnostih za razvoj destinacije v povezavi z Občino 
Kranjska Gora in lokalnimi turističnimi akterji, priložnosti pa 
vidijo tudi v povezovanju v okviru skupnosti Julijskih Alp ter 
območja na Tromeji, ki ga v Alpinei prav tako vidijo kot eno od 
pomembnih prednosti, ki jih ponuja destinacija. »Dolgoročno 
želimo postati sinonim za kakovostno in prijazno storitev ter 
najboljše hotelsko podjetje v destinaciji,« dodaja Sajovic.
Sajovic družbo Hit Alpinea prevzema v dobri poslovni kon-
diciji. Hit Alpinea je namreč v zadnjih štirih letih iz družbe 
v rdečih številkah prerasla v zelo solidno delujočo družbo 
z velikim potencialom, kar potrjujejo tudi letošnje ocene 
poslovanja. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so v 
hotelih Hit Alpinea ustvarili več kot 130.000 nočitev, s či-
mer so presegli tako rezultat iz istega obdobja lani kot tudi 
načrtovane vrednosti. Rezultati tekočega poslovanja druž-
be tako izkazujejo več kot 20-odstotno rast v primerjavi z 
istim obdobjem v lanskem letu. 
Družba Hit Alpinea tako ob zmernem razdolževanju izpol-
njuje vse zaveze, ki jih prinaša nov sporazum z bankami 
upnicami, je pojasnil Fedja Pobegajlo, zdaj že nekdanji di-
rektor družbe. »Zadovoljni smo, da smo v tem času izpelja-
li načrtovane investicije v posodobitev turistične ponudbe, 
s prenovami in tekočimi vzdrževalnimi deli bomo nada-
ljevali tudi v jeseni. Dobre odzive gostov beležimo na ino-
vativne turistično-gostinske produkte, kot sta Kulinarična 
pot po Kranjski Gori in Večerja treh dežel, ki smo ju razvili 
z ostalimi turističnimi ponudniki na destinaciji.«

Milan Sajovic, novi direktor družbe Hit Alpinea 

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so v 
hotelih Hit Alpinea ustvarili več kot 130.000 
nočitev, s čimer so presegli tako rezultat iz 
enakega obdobja lani kot tudi načrtovane 
vrednosti. Rezultati tekočega poslovanja 
družbe tako izkazujejo več kot 20-odstotno rast 
v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu.

Predstavniki družbe Hit so v ponedeljek predstavili novega 
direktorja Hit Alpinee in javnost seznanili z aktualnimi poslovnimi 
rezultati.
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Septembra lani je družba Hit začela obsežno obnovo leta 1991 
odprtega igralniško-zabaviščnega centra Korona v Kranjski 
Gori. V teh dneh zaključujejo še zadnja dela, odprtje preno-
vljenega kompleksa pa načrtujejo za 21. september.
Kot pojasnjujejo v novogoriškem Hitu, gre za eno največjih 
prenov v slovenskem turizmu in občini Kranjska Gora v tem 
obdobju in hkrati njihovo najpomembnejšo investicijo v za-
dnjih dveh letih; zanjo namenjajo kar 8,3 milijona evrov.
»Gre za izredno zahteven projekt, saj se je center prenavljal v 
času tekočega obratovanja igralnice in hotela. S prenovo smo 
pridobili nove igralniške površine ter povsem nove hotelske 
sobe, manjši center dobrega počutja, restavracijo in kuhinjo. 
Velika pohvala gre vsem zaposlenim, teh je v Koroni 161, ki so 
v času prenove znali izkazati pravo gostoljubje in poskrbeti, da 
so se gostje kljub gradbenim in prenovitvenim delom pri nas 
dobro počutili,« je poudarila Lavra Peršolja Jakončič iz kabine-
ta uprave družbe Hit.   
Kot je še pojasnila, je bil igralniško-zabaviščni center Ko-
rona odprt leta 1991 in prenovljen v letu 1999, nazadnje pa 

prenovljen poleti 2015, ko so prenovili del namestitvenih 
kapacitet v prvem nadstropju, kjer so na novo uredili štiri 
sobe in dva apartmaja.
Trenutno je hotel Korona polno zaseden, zatrjujejo v Hitu. 
»Glavnina gostov prihaja iz Italije, prvi odzivi pa so izjemno 
dobri. Naš cilj je okrepiti tržni položaj Korone kot alpskega 
igralniško-zabaviščnega centra v povezavi s Špikom kot alp-
skim resortom. Obetamo si prodor še globlje na avstrijski trg, 
ki je glede kvalitete produkta zelo zahteven.«
Hitovci na odprtju prenovljenega kompleksa, ki ga načrtuje-
jo za petek, 21. septembra, obljubljajo pester program. 

Prenovljena Korona  
odpira vrata

H
IT

 D
.D

. N
O

VA
 G

O
RI

CA
, D

EL
PI

N
O

VA
 7

 A
, N

O
VA

 G
O

RI
CA



14 | OBČINSKE NOVICE

MARJANA AHAČIČ

Kamenčki – združenje manjših podjetnikov v Kranjski Gori 
– so tako kot že nekaj let doslej tudi letos pomagali otrokom 
iz socialno ogroženih družin in jim kupili šolske torbice ter 
vse, kar potrebujejo za celotno šolsko leto: zvezke, peresnice, 
delovne zvezke ... "Letos so se odzvali skoraj vsi, in sicer kar 
53 podjetnikov, za kar se jim najlepše zahvaljujemo in sporo-
čamo, da so otrokom zagotovo narisali nasmehe na obraze. 
Prav tako bi radi sporočili, da smo tudi denar, ki je ostal od 
prednovoletne zabave Kamenčkov, donirali v sklad za nakup 
šolskih torbic," so sporočile organizatorice akcije Darja Hro-
vat, Romana Kotnik Oman in Nina Valant. Kamenčki, ki so 
sodelovali pri tokratni dobrodelni akciji, so: Agencija Julija-
na, Alpe Adria turizem in kamping (Jasna), Apartmaji Berghi, 
Apartmaji Blenkuš, Apartmaji Kaja, Apartmaji Rožle, Apart-
maji Vijolica, Apartmaji Vitranc, Apart hotel Vijolica, Bar Pri-
stavec, Brezov gaj, Brunarica pri Ingotu, Brunarica Kosobrin, 
Frizerski studio N&N, Gostilna Cvitar, Gostilna Jožica, Gostil-
na Mojmir, Gostilna Pr' Martinu, Gostilna in trgovina Ponca, 
Gostilna pri Rudiju, Gostilna Šurc, Gostilna Viktor, Gostilna 

Žerjav, Gostinstvo Kotnik, Gostišče Milka, Gostišče Uh, Grafi-
ka Zupan, Forward agencija, Hotel Kotnik, Hostel Lukn'a, Ho-
tel in restavracija Lipa, Hotel & Apartmaji Vitranc, Kasabrin, 
Koča na gozdu, Lačni Kekec, Penzion Livada, Penzion Miklič, 
Rosje oblikovanje, Skipass travel, Ski school Kranjska Gora, 
Slaščičarna Charlie, Smuk nepremičnine, Sporty bar, Sport 
point, Šport Bernik, Taxi Kranjska Gora, Trgovina Champion, 
Trgovina Židana Marela, Turistično društvo Kranjska Gora, 
Vandrov'c, Vila Triglav, Vopa pub in Žičnice Kranjska Gora.
"Še enkrat se vam zahvaljujemo v imenu otrok, ravnatelja 
Milana Roglja in obveščamo vse, da bomo s tem nadaljevali 
tudi prihodnje leto. Če bi pri tej dobrodelni akciji sodeloval 
še kdo, se nam lahko naslednje leto javi in z veseljem sprej-
memo še kakšen evro za lepši jutri otrok," so še sporočile 
organizatorice dobrodelne akcije.

Kamenčki spet  
pomagali otrokom

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

KARMEN SLUGA

Dekleta in fantje, starejši od šest let, so tudi letos vabljeni v mla-
dinsko floorball šolo, ki bo na voljo v Mojstrani in Kranjski Gori. 
Že vrsto let se floorbalisti, ki delujejo pod okriljem Športnega 
društva Zelenci Kranjska Gora, uvrščajo v sam vrh na državni 
ravni, kar dokazuje, da delajo zelo dobro. Tekmujejo v selekci-
jah U9, U11, U13, U16, U19, člani, članice in veterani. V njihovih 
vrstah je dobrodošel vsak, ki ima veselje do tega športa. Sezona 
traja od septembra do junija. Več informacij dobite pri Rolandu 
Brajiču (070 830 150 ali roland.brajic@telemach.net).

Floorball šola

KARMEN SLUGA

Člani Društva invalidov Občine Kranjska Gora ter društev upo-
kojencev Kranjska Gora, Rateče - Planica in Dovje - Mojstrana 
so letošnji občinski praznik proslavili v Športnem parku Ruteč 
v Kranjski Gori. V osrčju narave so pripravili turnir v balinanju 
in kegljanju z nihajno kroglo. Sodelovalo je šest ekip, a kdo je 
zmagal, ni pomembno. Štelo je druženje in skupno prijetno pre-
življanje prostega časa.

Turnir ob občinskem prazniku



Literarna priloga glasila Zgornjesav'c

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

KO BOMO POTEPTALI OGNJE ŽIVLJENJA 
IN KO BO DIM ZATEMNIL SONČEN OBOK
BOMO ISKALI ZLATA ZRNA RESNICE
ZA ODPRTE DLANI OTROK …

 (B. G., ČRNA PRAVLJICA 1993)

 UREDNIŠTVO LITERARNE PRILOGE
	 FRANCE	VOGA,	FRANCI	KORAŽIJA	IN	
	 MATJAŽ	GRACER

 1

Jaz sem prebordil življenje,
užil sem začarani greh,
videl na licih svetniških
blodne prevare posmeh.

Šel sem skoz sveta nebesa,
šel sem skoz sveto peklo,
v mislih prevzetnih sem gledal
Bogu zastrto oko.

Kakor atom sem utonil
v tvojih spokojnih očeh: 
in nisem več vedel za solnce,
in nisem več vedel za greh.

 2

Sam vrnil sem iz pravljic se gora,
sam sem skril se daleč v noči meglene
in v duši moji misli ni nobene,
ki še kaj iskala v zvezdah bi neba.

JOSIP VANDOT (BELE NOČI, 1991)

 1

VELIK 

SPOLŽAK –
TRNOVELJSKI POLŽ?

 =

VELIKA

SPOLŽKINJA?
S SPOLITVAMI SPOLOV?

 =

TRNOVELJSKI ČUDEŽ,
OTROKOVA NOČNA
HAIKU UGANKA

 2

Otrok na poti
k (po)polnosti polžkov:
hrsk-hrsk-hrsk- ...

 3

Hišasti polžki
na ravniku velikega –
Črnega spolžača ...

 4

Iz opek gradi
opečno trdnjavo –
za vrtno zelenjavo.

 5

Dolga, dolga bo
Noč lune
s polžjo eksplozijo ...!

 6

Spolnitve spolov,
s čudežnimi obredi;
polni polnih lun ...

 7

Polno majhnih
črnih hišic gre
odkrivat svetove ...

 8

Lezejo polžki
do slinastih rešitev
haiku uganke.      

BENJAMIN GRACER 

Trnoveljski polžji čudež 

Trnovlje, 1950
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KONS: GORA – ČLOVEK

GORSKI PRINC
 Spominu na Nejca Zaplotnika
 In prijatelje ...

Tam gori na gori,
na najvišji gori –
na strehi sveta
vsako leto
zborujejo
bogovi gora
z gorskimi princi –
polnimi sončevih nebes,
polnimi ognjenega pekla ...

Nevidne posvete
s kozmičnimi močmi
s m r t  z a z n a,
ko se jim odtrgajo
kosi razklanih gora
in vodenih kamnov,
da na posvečenih prostorih zemlje
drsijo v brezna.

Tam jim bogovi 
pripovedujejo zgodbe
lačnih kamnov.
Šepetajo njihova imena
za nove zgodbe o večnosti.
 
BENJAMIN GRACER

Na obisk prihajajo 
boginje – varuhinje
človekovih pravic
in božje narave.

Vesoljno norost 
bogovi očistijo
z nadzemnimi gibanji.

Kdor zdrži padanje z vrha,
ni obsojen na večnost
padajočih grehov ...

Kateri bog 
ugaša klice narave
v dušah živega
pri ustvarjanju
smrtonosnih 
algoritmov spolov
za ubijanje človečnosti?

Od apokaliptičnih pristajanj
norih božjih vojščakov 
na gorskih vrhovih
in pozlačenih strehah
zemeljskim veljakom
hromi spomin ...

Drugim je 
zemeljska varnost
zagotovljena.

Kdo uničuje življenja
na planetu: – ljudska bitja,
živali, rastline – stvari in reči ...
se spomini brišejo
v norih glavah
častilcev izbranih smrti.

O boginje bogov,
bogovi boginj,
božji sinovi,
bratje in sestre
hčere in žene
v večnem plesu
padajočih angelov pekla
in varuhov neba. 
Čakamo vas ...!

 ✹

Vse se nam obrača 
k prebodenemu niču
v središču sveta,
na gorečem –
ražnju hudiča!

Največji kozmični dosežek
b o g a    č l o v e k a
je v svetlobnih razpršilcih ...

S pritiski na gumbe
nočnih osvetlitev
se začnemo prebujati –
iz čiste teme –
v prividno mavrične 
svetove kalejdoskopov.

Temu pravimo:

K l i c i   i z   n i č a!

BENJAMIN GRACER

PESMI IZ HAIKU PRIMERJAV NIČEJEVEGA 
DOZDEVNEGA NIČA, 
Z GONOM NESMRTNEGA ŽIVLJENJA
 Čas bogov in padlih angelov

PRIJAVE Z NEBA



LITERARNA PRILOGA | 17 

Kot lupina sadeža je sedaj prazen najin dom.

Srce je polno neznosne bolečine.
Oči motne in polne žalosti.
Dušo utapljajo solze nerazumnega trpljenja.

Vse zeleni, dehti, žvrgoli, kukavica išče partnerja,
tvoje srce pa se je neslišno ustavilo,
več ni besed, le boleča tišina.
Iz dna življenja se mi izvije nemočen krik nemoči,
ki pa te ne more obuditi in vrniti nazaj v moj objem.

Slovo iz globine bolečine.
(v spomin Jožici Zupančič)

ALENKA PETERNEL HUBER

Literarni trenutki ...
Direktor dežuje.

Tajnice poplesujejo
S skodelico kave v jutranji megli.

Posli tečejo.

JUTRO
Sonce liže meglo
                 in jo oblikuje
           v dih jemajoče oblike,
vendar že čez trenutek
med zmajem in zajčkom
           skorajda ni razlike ...

JUTRANJA EROTIKA
Poglej jo,
sramežljivo jutranjo meglico,
ki opazuje,
kako je čmrlj vstopa v cvetlico;
                           kot odprt dežnik
                           svoj cvet odprla je vesolju,
                           ko se čmrlj nenadoma,
                           pojavi na obzorju.
    Rosa ni rekla nobene.

NA NEBU POSLOVNEGA VSAKDANA
Kot zvezde
se utrinjajo utrujene,
 od zvezdnega prahu
oplemenitene mame,
gospodinje, žene,
ljubimke, sanjačice 
in neporočene.
Včasih tudi ljubke navijačice,
mehke kot pomladne mačice.

NAGA – JIVKA
Petdeset odtenkov sive 
prekriva nebo,
v pastelnih odtenkih oranžne in rdeče
utripa moje telo.
Čutim Te zaprtih oči,
ko brez zadržka
čez Venerino dolino
s prsti vstopaš v mojo vagino ...
... a sladek trenutek za tem
čez Venerin grič
smukne Tvoj "tič".

Oko te išče, a te ne najde.
Uho te hoče slišati, a te ne sliši.
Misel se dviga ter čaka, da boš prišla nazaj.
Tebe pa ni in ne bo, nastala je tišina, ki lomi dušo 
in telo.

Zakaj ti, kdo določa kdaj slovo, slovo polno bolečine 
in trpljenja?
Tega odgovora, razen stvarnika, ne pozna nihče.
Joži za mene nisi odšla, vedno boš ob meni, vedno 
boš moja prva misel. 

JOŽE ZUPANČIČ
Gozd - Martuljek, maj 2018
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FRANCE VOGA

Peljemo se po ozki dolini. Strmi bre-
govi na obeh straneh ceste so porasli 
z redkim grmovjem in nizkimi dreve-
si. Naenkrat se za grmovjem pojavijo 
temne sence, ki se odmikajo od ceste.
»Babuns, babuns!« »Pavijani, pavija-
ni!« Zakliče Lutz in usmeri našo po-
zornost. Nato že razlaga o posebnostih 
tukajšnjih pavijanov. Zapomnil sem 
si samo, da nimajo rdečih zadnjic in 
da so hudi nepridipravi.
»Pa imaš na farmi kaj problemov z 
njimi?« zanima Tomaža.
»Pa še kakšne! Posebno v sušnem 
času, ko zmanjkuje hrane, so huda 
nadlega. Najprej preplezajo ograjo in 
opustošijo vrt, nato se lotijo anten, 
trgajo kable in pulijo vodovodne cevi. 
Pravi vandali so. Se spomnite dva dni 
nazaj, ko v lodžu ni bilo internetne 
povezave? Pavijani so uničili anteno.«
»Kako jih pa preženeš?«
»Ker v Namibiji niso zaščiteni, stre-
ljam nanje. Vsakokrat kakšnega 
ustrelim, drugi se nato razbežijo in 
nekaj dni je mir. Potem pa spet pride-
jo. Tudi po sedemdeset jih postrelim 
na leto.« Potem pride najbolj zanimiv 
del zgodbe o pavijanih.
»Pred leti sem hodil deskat na mor-
sko obalo. Pavijani so mi medtem 
vedno polomili anteno in vzvratna 
ogledala na parkiranem avtu. Pa sem 
se spomnil, da se kač tako bojijo, da 
omedlijo, če jih vidijo. Kupil sem tri 
plastične kače, eno položil na streho 
avtomobila, drugo na pokrov motorja 
in tretjo na zadnje sedeže. Med deska-
njem sem opazoval, kaj se bo zgodilo. 
Trije pavijani so omedleli. Ko so prišli 
k sebi, so se umaknili na varno razda-
ljo in začeli s kamenjem obmetavati 
kače, da bi jih pokončali ali pregnali. 
Popolnoma so mi razsuli avto.«
Lutz pa nam je med vožnjo po ne-
skončnih puščavskih cestah povedal 
tudi zgodbo svojega življenja. Na vzho-
du, ob meji z Bocvano, ima farmo, na 

kateri redi sedemsto krav in trop koz. 
Prodaja pa tudi akacijev les za žar. V 
trgovini ob poti mi je pokazal vreče s 
tem lesom. Delo voznika avtobusa in 
vodiča po Namibiji sprejme dvakrat 
letno, da si tako izboljša svoj finančni 
položaj. 
Farmo je ustanovil njegov ded, ki se 
je kot mlad nemški fant sem prise-
lil leta 1898 iz dela Šlezije, ki je danes 
pod Poljsko. Današnja Namibija je bila 
namreč nemška kolonija Sud West 
Afrika (Jugozahodna Afrika). Doma 
na farmi še danes govorijo nemško. 
Res, da je angleščina namibijski ura-
dni jezik in da v njej tudi govori v naš 
mikrofon, toda v stikih z drugimi do-
mačini, belimi ali črnimi, največkrat 
govori afrikan. Tega so v Namibijo pri-
nesli Južnoafričani in je zmes flam-
ščine (jezika holandskih naseljencev 
– burov v Južni Afriki) in bantujskih 
besed. Če slišite za pozdrav besedo 
»more« in potem v pogovoru še kup 
h-jev, je to afrikan.
Angleži so prvo svetovno vojno izko-
ristili za to, da so nemško kolonijo 
zasedli in jo priključili Južni Afriki. V 
sedemdesetih letih je pleme Herero 
ustanovilo SWAPO (South West Afrika 
People Organisation) in začelo oboro-
žen boj proti beli nadvladi. Južnoafri-
ške sile so jih kmalu pregnale na se-
ver v Angolo, kjer se je boj nadaljeval. 
Swapu in Angolcem so prišli na pomoč 
ruski inštruktorji in kubanske enote. 
Dolgo ni nihče popustil, potem so pa 
le izvršili resolucijo OZN. Kubanci so 
morali iz Angole, Južnoafričani pa iz 
bivše nemške kolonije in leta 1990 je 
bila formirana sedanja Namibija. Ime 
je dobila po puščavi Namib, eni naj-
starejših puščav, ki se razprostira ob 
vsej atlantski obali te velike dežele in 
ima nekaj največjih sipin na svetu.
Lutz je bil v južnoafriško vojsko mo-
biliziran kot mlad fant. V Angoli je bil 
dvakrat težko ranjen, a jo je preživel.
»In kako se sedaj razumeš s svojimi 
nekdanjimi sovražniki? Imaš kaj pro-

blemov zaradi tega?« je spet povprašal 
Tomaž.
»Ne, prav nobenih. Saj sem se tudi 
sam, tako kot mnogi drugi belci, vpi-
sal v SWAPO. Veste, če si član vodilne 
stranke, imaš mnogo več možnosti v 
raznih pogajanjih z oblastmi.«
»Kako pa so odpravo apartheida in ra-
sno enakost sprejeli tukajšnji belci?«
»Jaz s tem nimam težav, nekateri se 
pa s tem le težko soočajo.«
»Kako pa bi tvoji znanci in sorodniki 
sprejeli, če bi se poročil s črnko?«
»Če bi bila mulatka, bi se sčasoma 
mogoče sprijaznili s tem. Če pa bi bila 
čista črnka, bi se me verjetno oba bra-
ta odpovedala.«
Naj k temu dodam, da ti pravi afri-
kanerji, katerih družine so na jugu 
Afrike že več kot dvesto let, ne gledajo 
zviška samo črncev, ampak so enako 
gledali tudi na nas, turiste. Močan ob-
čutek sem imel, da je tako. Samo re-
sno-hladna korektnost, brez toplega 
nasmeha.
Ob priliki dobim med vrnjenimi ban-
kovci enega, s katerega me gleda Nel-
son Mandela. Takoj me podučijo, da 
ima južnoafriški rand enako vrednost 
kot namibijski dolar in se zato enako-
vredno uporablja v plačilnem prome-
tu. To se mi zdi zelo simbolično. Nel-
son Mandela je bil velik državnik in 
tvorec sožitja med belo in črno raso, 
katerega načela so v njegovi domovi-
ni pozabili že dolgo tega, tu, v Nami-
biji, pa jih še cenijo. Pogovarjala sva 
se z Lutzem o tem, ali je čutiti kakšne 
napetosti med belo in črno raso in ali 
ima s tem kakšne probleme. Pravi, da 
ni nobenih problemov med belimi in 
črnimi. Več problemov je med črni-
mi, kjer stara plemenska nasprotja še 
niso pozabljena.

Zgodbe iz Namibije

Lutzeva zgodba o pavijanih
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KARMEN SLUGA

To zagotovo ni majhen zalogaj, saj prireditev poteka av-
gusta, ko je večina na dopustih in je težko najti sodelujoče 
na prireditvi, saj po zborih počivajo in si nabirajo moči za 
novo pevsko sezono. A Kranjskogorcem vedno uspe. Letos 
so se odločili, da bodo Škerlovi dnevi v Ljudskem domu v 
Kranjski Gori, kjer je bolj mirno kot na trgu pred cerkvijo.
Prvi dan je poleg domačinov zapel še MPZ Lira iz Kamnika, 
ki je na prav poseben način povezan z Danetom Škerlom 
– njihov pevovodja Andrej Misson je bil namreč učenec Da-
neta Škerla. V goste pa so prišle tudi pevke ŽPZ Lipa iz Ra-
dovljice. Drugi dan so kot gostje nastopili tamburaši Jepa 
iz Avstrije. 
Tako velike prireditve pa ne bi bilo brez sponzorjev. Podpi-
rata jih Občina Kranjska Gora in Turizem Kranjska Gora. 
Zahvaljujejo se tudi vsem gostilnam in gostiščem, ki vsa-

ko leto priskočijo na pomoč s hrano, za pogostitev nasto-
pajočih. To so Gostišče Uh, Gostišče Pri Žerjavu, Gostilna 
Šurc in Gostilna Mojmir iz Rateč, Gostilna Pri Martinu, 
Gostišče Cvitar, Hotel Kompas, Hotel Miklič, Hotel Kotnik, 
Penzion Livada, Sadje zelenjava Osmani iz Kranjske Gore, 
Gostilna in picerija Jožica Gozd - Martuljek in Gostilna 
pri Rudiju Log. Zahvala pa gre tudi gasilcem, ki vsako leto 
odstopijo dvorano, kjer gostujoče pevce pogostijo. 
Mešani pevski zbor Kranjska Gora sicer deluje vse leto. Le-
tos so gostovali v Besnici, se udeležili območnega srečanja 
Eno pesem č´mo zapet, nastopali v domu v Kranjski Gori, 
v bolnišnici v Begunjah in se udeležili revije Upokojen-
ci pojejo v Kamniku. Peli so na 10. konferenci slovenskih 
zdravnikov iz sveta in Slovenije v dvorani Krke v Ljubljani, 
kjer je bil gost tudi predsednik republike Borut Pahor. Imeli 
so letni koncert v Kranjski Gori, sodelovali so na proslavi 
ob 80-letnici PGD Gozd - Martuljek in pripravili koncerta 
v sklopu prireditev Poletje pod Vitrancem. Imeli so sa-
mostojni koncert z naslovom Večer v Borovški vesi, večer 
ljubezenskih pesmi in poezije. Sodelovali so na nastopu z 
ruskim pevskim zborom ob ruskem koncu tedna in na pri-
reditvi Vaški dan v Ratečah. 
Septembra se bodo udeležili prireditve v Podkloštru, kjer 
bo veliko srečanje kultur na evropskem vmesniku treh 
glavnih družin evropskih državljanov v spomin na konec 
prve svetovne vojne. Sodelovale bodo skupine iz Slovenije, 
Avstrije in Italije. Za konec leta bodo pripravili še božič-
ne koncerte po domovih od Begunj do Kranjske Gore in tri 
koncerte v cerkvah v Ratečah, Podkorenu in Kranjski Gori.

Na Škerlovih dnevih Škerlov učenec
Člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora tudi v letošnjem poletju 
niso počivali. Prav nasprotno – poleg vseh nastopov so se lotili tudi organizacije 
tradicionalnih Škerlovih dni, namenjenih predvsem zborovskemu petju.

Tamburaši JEPA in Mešani pevski zbor Kranjska Gora

MARJANA AHAČIČ

Ob koncu šolskega leta se je baletna skupina tretjega razreda 
Glasbene šole Jesenice udeležila Slovenskega baletnega tek-
movanja TUTU v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. V 
skupini je tekmoval tudi Tezej Križanič Žorž iz Mojstrane. Pod 
mentorstvom Jerneje Omahen Razpotnik so baletniki v vijolični 
kategoriji osvojili srebrno medaljo in drugo mesto. Tekmova-
nje je bilo letos posvečeno 100. obletnici ustanovitve prvega 
profesionalnega slovenskega baletnega ansambla in z njim 
baleta v Sloveniji, so sporočili iz Glasbene šole Jesenice.

Baletno tekmovanje



20 | KULTURA

KARMEN SLUGA

Ko se dogovoriva za srečanje, da pove več o svoji knjigi in 
njeni vsebini, začnem razmišljati, kaj žene mladega fanta 
k temu, da napiše knjigo. In da jo tudi zelo dobro promo-
vira, saj je medijem kar sam poslal predstavitveno pismo. 
Očitno sta to ambicioznost ter iskrena ljubezen do pisane 
besede, kar je v današnjem času med mladimi redkost. 
Zato Luku že takoj ocena odlično. Z željo, da ne odneha.
Šestnajstletni Luka Podlipnik iz Rateč ob prvem srečanju 
preseneti s svojo preprostostjo, prijaznostjo in žarom v očeh, 
ki priča o tem, s kakšnim ponosom govori o svojem knji-
žnem prvencu. Šolal se je na Osnovni šoli Josipa Vandota 
Kranjska Gora, nato pa se odločil za Celovec in tamkajšnjo 
Zvezno gimnazijo in Zvezno realno gimnazijo za Slovence. 
»Celovec je pravljično mesto, polno najrazličnejših kultur, 
zelo mi je pri srcu in mi daje še dodatno motivacijo za pi-
sanje. Najraje pišem pesmi, eseje na aktualne teme, črtice 
... Ravno zato sem se tudi odločil, da letos izdam trojezično 
knjigo z naslovom Dragoceni zaklad,« mi razkrije. Nato pa 
seveda ne morem mimo vprašanja o vsebini knjige. »To je 
zgodba o vsemogočnem kralju, ki si želi nekaj, kar bi mu 
zavidala vsa druga kraljestva. Sedem vitezov se pogumno 

odpravi v svet, da bi našli najlepši, najdražji in najbolj težko 
dostopen zaklad ter si tako pridobili kraljevo naklonjenost, 
ki bi jim obetala nasledstvo kraljestva. Ideja se mi je pri-
kradla nekega zimskega večera. Ob družbi prijateljev sem 
gledal prečudovito, večerno nebo, na katerem se je lesketalo 
polno zvezd. Med njimi tudi zvezda jutranjica. Nato sem kar 
hitro prišel do spoznanja, da je prijateljstvo kot zvezda. Je 
nekaj, kar ne bo nikoli ugasnilo. Tam je tudi takrat, ko je ne 
vidimo. To je torej simbol prijateljstva, kar je nekaj najdra-
gocenejšega na svetu, za kar je vredno žrtvovati življenje.«
Knjiga je napisana v slovenščini, nemščini in italijanšči-
ni, ilustriral pa jo je Luka sam. Da na mladih svet stoji, je 
star pregovor, ki mu lahko dodamo le, da bomo za Luka in 
njegovo literarno ustvarjanje zagotovo še velikokrat slišali. 
Pozitivno oceno sta knjigi že dala predsednica PEN Ifige-
nija Zagoričnik Simonović in pisatelj, pesnik, prevajalec 
in literarni zgodovinar Peter Svetina, ki je Luka in knjigo 
označil za »dragocen obet«.

Izdal trojezično knjigo
Šestnajstletnik iz Rateč je izdal knjigo  
z naslovom Dragoceni zaklad. Napisana  
je v slovenščini, italijanščini in nemščini, 
avtor Luka Podlipnik pa jo je sam tudi 
ilustriral.

Luka Podlipnik

MARJANA AHAČIČ

Kot pojasnjuje direktorica Gornjesa-
vskega muzeja Irena Lačen Benedičič, 
razstava Korajža je ženskega spola v 
petih sklopih predstavlja začetke slo-
venskega ženskega alpinizma in jih 
primerja z dogodki, ki predstavljajo 
prelomnice v slovenski alpinistični 
zgodovini. "V osrednjem delu predsta-
vljamo dvajset še živečih alpinistk, ki 

z osebnimi in alpinističnimi predmeti 
razkrivajo svoje zgodbe. To so članice 
obeh ženskih odprav leta 1982 in 1986, 
naj alpinistke PZS, zanimive naveze 
in dejavnosti alpinistk. Predstavljamo 
njihovo življenjsko pot z osebnimi fo-
tografijami in interaktivno računalni-
ško bazo podatkov o njihovih vzponih 
po svetovnih gorstvih. Izdajamo tudi 
pogovore Na štiri oči, kjer so odgovori 
na (po)osebna vprašanja," je pojasnila 

Irena Lačen Benedičič. Razstavo z več 
kot sto muzejskimi in osebnimi pred-
meti in osebnimi fotografijami alpi-
nistk je pripravila avtorica Saša Mesec 
s sodelavci in recenzentom. Odprtje 
razstave bo v Slovenskem planinskem 
muzeju v petek, 7. septembra, ob 18. 
uri. Z alpinistkami se bodo obiskovalci 
lahko srečevali na osebnih vodenjih in 
muzejskih večerih vse do konca aprila 
prihodnje leto.

Korajža je ženskega spola
V Slovenskem planinskem muzeju drevi odpirajo razstavo o slovenskih 
alpinistkah. Srečanja z alpinistkami na osebnih vodenjih in muzejskih  
večerih vse do prihodnje pomladi.



KULTURA | 21 

MARJANA AHAČIČ

Posebej avgusta se domačini radi odpravijo do kapele Ma-
rije Snežne v Jasenjah, kjer so tudi letos pripravili tradi-
cionalno mašo za ponesrečene planince. Kapela, znana 
tudi pod imenom Finžgarjeva kapela, je bila postavljena 
leta 1926, že dve leti pred tem pa so bogoslovci ljubljanske 
nadškofije postavili brunarico za dopustovanje.  "Po drugi 
svetovni vojni je v kapelo pogosto zahajal tudi pisatelj in 
duhovnik Fran Saleški Finžgar, ki je tudi obnovil med voj-
no požgano brunarico ob kapeli. Tako se je tradicija maše-
vanja nadaljevala in ohranjala vse do danes," je pojasnila 
Tatjana Perovšek iz Gozda - Martuljka. 
"Leta 2007 so planinci Planinskega društva Gozd Martuljk po-
leg kapele postavili spomenik ponesrečenim planincem, vsem 
ponesrečenim v Martuljkovi skupini in domačinom, ki so jih 
gore obdržale v svojem objemu. Že v tem času je bil in je tudi še 
danes skrbnik kapele dr. Janez Grilj, tudi navdušen planinec 
in član društva." Letos je bila v kapelo postavljena tudi nova po-
doba Marije Snežne, ki jo je upodobil akademski slikar Tomaž 
Perko. Podoba je bila blagoslovljena prvo nedeljo v avgustu, 

po legendi na dan čudežnega avgustovskega snega na griču 
Eskvilinu v Rimu. Mašo je vodil dr. Janez Gril, ki je teden dni za 
tem vodil tudi tradicionalno mašo za ponesrečene planince. 
"Poleg vseh ponesrečenih v gorah je bil še posebej izpostavljen 
spomin na štiri ponesrečene, ki jih je marca leta 1968 pokopal 
snežni plaz pod Mojstrovko. Dva od njih sta bila domačina iz 
Gozda - Martuljka, člana Planinskega društva Gozd Martuljk," 
je povedala Tatjana Perovšek in dodala, da je kapela med do-
mačini zelo priljubljena.

Nova podoba v cerkvi  
Marije Snežne

Nova podoba Marije Snežne, delo akademskega slikarja Tomaža 
Perka. 
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu Kranj, 
Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 
04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti kra-
ški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glavne-
ga mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski rivi-
eri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperiti-
vom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju neretvan-
ske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. Domači-
ni nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialiteta-
mi, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se bomo po 
večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno na lepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki Krki, 
kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali proti 
domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

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

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosi-
lo z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pija-
čo Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rde-
čega jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi
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Kot so se pohvalili organizatorji, so le-
tos zabeležili največ udeležencev: pred 
Emavsem in na trgu pred cerkvijo v 
Kranjski Gori se je vsak dan zbiralo 
kar 72 otrok in 21 animatorjev. 
"Oratorij ni dogodek, ampak je življe-
nje. Vsako leto ga komaj čakamo. Po-
udarek je predvsem, da se otroci in 
mladi družimo, zabavamo, spoznava-
mo življenje svetnika ali katere druge 
navdihujoče osebe, pojemo in v vsem 
tem slavimo boga. Tudi letos ni bilo nič 
drugače," je povedala Klara Zaletelj.
Letos so se tako natančneje seznanili 
z življenjem in delom misijonarja slo-
venskega rodu Friderika Barage. "Ani-
matorji so nam vsak dan v igri prika-
zali njegovo življenje. Res je bil zanimiv 
človek. Po študiju prava na Dunaju se je 
odločil, da sledi Božjemu klicu in posta-

ne duhovnik. Prodal je svoj grad, priskr-
bel svoji sestri doto, zapustil svojo zaro-
čenko in odšel v bogoslovno semenišče 
v Ljubljano. Po nekaj letih službovanja v 
slovenskih župnijah se je odločil odpo-
tovati v Severno Ameriko, kjer so živeli 
ameriški staroselci, Indijanci. Najprej 
jim je želel oznanjati Jezusa, vendar ni 
znal njihovega jezika. Še dobro, da je 
imel velik dar za jezike in se je kar hitro 
naučil jezika staroselcev. V njihov jezik 
je prevedel katekizem in napisal slov-
nico. Tako je začel oznanjati, jih izobra-
ževati in postal jim je dober prijatelj in 
učitelj. Posvetil jim je svoje življenje."
Dneve so udeleženci oratorija začenjali 
s himno, ki so jo zapeli ob zastavi, nato 
je sledilo poučno druženje v zimski ka-
peli, ki je bila preurejena v večnamen-
sko dvorano. Sledila je skupinska kate-

heza, ki jo je vodil župnik Janez Šimenc, 
nato so se razdelili v skupine po razre-
dih in imeli kateheze, prirejene za dolo-
čeno starostno skupino otrok. Temu so 
sledile delavnice; ustvarjalne, športne, 
gledališka, plesna in še mnogo drugih. 
Po kosilu pa so uživali v igrah.
Med oratorijem so odšli tudi na pohod 
v Srednji Vrh, kjer so obiskali rojstno 
hišo rojaka in Baragovega sodelavca 
Lovrenca Lavtižarja, ki je tudi odšel 
v Ameriko med Indijance. V petek so 
imeli skupaj s starši piknik na Vani-
šah nad Podkorenom, oratorijski te-
den pa so zaključili z nedeljsko mašo 
v Kranjskogorski cerkvi. 
Tako otroci kot starši in animatorji so 
se v času oratorija preizkusili v vlogi 
misijonarjev v svojem kraju. "Na prizo-
rišču oratorija smo imeli prav poseben 
kotiček; misijonski kotiček. Zbirali smo 
šolske potrebščine za otroke iz socialno 
ogroženih družin. Nabrali smo tri veli-
ke vreče zvezkov, barvic in svinčnikov. 
Darove bodo prejeli otroci iz bližnjih 
šol," je še povedala Klara Zaletelj. Hva-
la! Radi bi se zahvalili Občini Kranjska 
Gora in Župniji Kranjska Gora za pod-
poro in pomoč pri izpeljavi oratorija. 
Zahvaljujemo se gostilni Pri Martinu za 
kosila in dolgoletno sodelovanje. Hvala 
trgovini Sportpoint, ki nam je podarila 
oratorijske majice. Hvala domačiji Pr' 
Vavčarju za gostoljubje. Prav tako se 
zahvaljujemo staršem, oratorijcem in 
animatorjem za njihovo pripravljenost 
za sodelovanje in zaupanje. Se vidimo 
na oratoriju 2019!

Tudi letos  
so se družili na 
oratoriju
Otroci in mladi iz župnij 
Kranjska Gora in Rateče 
so se tudi letos v začetku 
avgusta teden dni družili 
na oratoriju.
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Označena tematska pot obiskovalce 
prek sedmih točk vodi od spodnje do 
zgornje postaje štirisedežnice Vitranc 
1. Primerna je za vse generacije obisko-
valcev, še zlasti za družine. Hoja po poti 
traja od 45 do šestdeset minut, poho-
dniki pa se lahko vmes tudi spočijejo na 
klopcah ali pa pot obiščejo ob vrnitvi po 
vzponu na pobočje Vitranca s sedežnico, 
je pojasnil Matej Pagon iz agencije Pa-
gon šport, kjer so pot zasnovali.
Kot je v imenu žičničarjev povedala 
Klavdija Gomboc, vodja trženja v RTC 
Žičnice Kranjska Gora, želijo na ta na-
čin obiskovalcem predstaviti pestro in 
bogato zgodovino razvoja smučišča od 
leta 1948 dalje, ko so tu postavili prvo 
vlečnico Preseka. Prepričana je, da bo 
predstavljeno gradivo zanimivo tako 
za starejše generacije, ki smučišče zelo 
dobro poznajo, kot za vse turiste in obi-
skovalce, saj je Kranjska Gora smuči-
šče z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
"Sem eden redkih še živečih od tistih, 
ki smo se vsako sobotno in nedeljsko 
jutro leta 1948 zbirali in z malimi se-

kiricami zakoličili traso prve žičnice, 
ki je šla levo od današnje sedežnice. 
Takrat smo se imenovali pionirji in 
planinci in smo prostovoljno, celo 
brez vsake malice, opravili delo," je za-
četke žičničarstva v Kranjski Gori opi-
sal Marjan Lavtižar. "Lepo je, da so se 
žičničarji ob obletnici na takšen način 
spomnili tudi na začetke te dejavnosti 
v naših krajih."
Dodatne aktivnosti, ki jih obiskoval-
cem žičničarji ponujajo poleti, so ob 
tematski poti še panoramski prevozi 
s sedežnico Vitranc 1, kolesarski park, 
poletno sankališče, orientacijski park 
in Bedančev dom, poleg katerega na 
nadmorski višini nekaj več kot tisoč 
metrov za otroke in družine nastaja 
nov tematski park Vitranc. Lokacija 
omogoča pristen stik z naravo, umik 
od prometnega vrveža in enega izmed 
najlepših razgledov na Karavanke, je 
še poudarila Klavdija Gomboc.
Nove pridobitve so veseli vsi kranjsko-
gorski turistični delavci; Blaž Veber, 
direktor Turizma Kranjska Gora, je pre-

pričan, da so na turističnem trgu lahko 
konkurenčni le z vsakoletnimi novost-
mi. Prav krepitev poletne sezone pa je 
za Kranjsko Goro posebnega pomena, 
saj je za žičničarje zgolj zimska sezona 
prekratka in predraga, še poudarja.
Kranjskogorski žičničarji sicer oce-
njujejo, da je letošnja poletna sezona 
za zdaj po obisku kljub slabšemu vre-
menu na ravni lanske rekordne sezo-
ne oziroma celo nekoliko boljša. Do-
slej so našteli že več kot dvajset tisoč 
obiskovalcev, do konca poletne sezone 
pa si želijo doseči število štirideset ti-
soč. Sicer pa je podjetje trenutno tudi 
v postopku pridobivanja gradbene-
ga dovoljenja za gradnjo gondole na 
vrh Vitranca, kamor štirisedežnica 
ne vozi. Pričakujejo ga jeseni, nato pa 
morajo še zapreti finančno konstruk-
cijo za ta približno deset milijonov 
evrov vreden projekt. Že letošnjo zimo 
pa bi lahko smučarje pozdravila pre-
novljena vlečnica Brsnina; za to pol 
milijona evrov vredno napravo grad-
beno dovoljenje pričakujejo jeseni.

Tematska pot ob žičnici Vitranc
Kranjskogorsko smučišče letos praznuje sedemdesetletnico obratovanja. Njegovo 
pestro in bogato zgodovino želijo žičničarji prikazati tudi na novi tematski poti 
Vitranc, ki so jo odprli v začetku avgusta.

Na vrhu poti se odpirajo čudoviti pogledi  
v dolino.

Pot, na kateri se obiskovalci seznanijo z zgodovino smučanja v Kranjski Gori, je primerna 
za vse generacije obiskovalcev.
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Juriš na Vršič je letos prvo septembrsko soboto potekal 
v jubilejni, že štirideseti izvedbi. Slaba vremenska napo-
ved je organizatorjem povzročila nemalo skrbi. Zjutraj je 
v Kranjski Gori močno deževalo, v času starta dirke pa je 
vreme kolesarjem vsaj v prvih kilometrih trase od Kranj-
ske Gore do našega najvišjega prelaza prizaneslo. Za njimi 
je še en ekstremen Vršič.

LETOS NAJHITREJŠA GRÜNFELD IN ŠKRAJNARJEVA

Startni znak je dal Tone Fornezzi - Tof, ki je z Andrejem 
Kolencem idejni oče te najstarejše rekreativne kolesarske 
dirke z neprekinjeno tradicijo. Na Vršič je letos kolesari-
lo 276 kolesarjev in 23 kolesark. Rekordnih časov ni bilo. 
V moški konkurenci so bili najhitrejši Kristian Grünfeld 
(ŠD Ljubljana Rudnik, 35:10), ki je prehitel tudi lani drugega 
Luko Tavčarja (Calcit Bike Team, 35:36) in Luko Vrhovnika 
(KD Rog, 35:41). Zmagovalni trojček pri ženskah pa je Špela 
Škrajnar (Ganesha Team, 40:30), Maja Škrlj (Izvir Vipava, 
42:43) in Tamara Grm (43:38). Z Vršičem se je zaključil tudi 
letošnji pokal Schneekoppe (Franja, Alpe, Vršič). 
Za kolesarje je Vršič poseben izziv. "Na tej dirki sem drugič. 
Prišel sem ne glede na slabo vreme. Seveda bi rajši videl, 
če bi bilo sonce, a pomembno je, da so pogoji za vse enaki. 

Bo pa treba toliko bolj goniti, da se bomo ogreli. Vršič je 
legendarni vzpon, ima tradicijo, vsak ve zanj in lepo bi bilo 
zmagati," je pred startom povedal Luka Tavčar iz Žirov, ki 
je bil na koncu drugi – tako kot že lani. 

DVA STA BILA NA VSEH JURIŠIH

Posebno priznanje za vsakoletno udeležbo sta prejela Branko 
Dežman in Ferdinand Vičič. Takole je Dežman obujal spomi-
ne na prvi Vršič: "V primerjavi z današnjimi časi ni primer-
jave. Bolj malo nas je bilo, po spominu okrog dvajset, in mi-
slim, da med nami ni bilo nobene ženske. Vršič je bil zame in 
tudi za druge vedno poseben izziv. Vsako leto sem prišel, ne 
glede na vreme. Današnje ni nič posebnega. Imeli smo tudi 
že sneg. Se spomnim, da so ga morali na vrhu odkidati, da 
smo lahko prišli s kolesi v cilj. Za kolesarje vreme ni ovira." 
Dežman je bil s 77 leti letos tudi najstarejši udeleženec. 

TRADICIJA BO ŠLA NAPREJ

Organizacija Juriša na Vršič je v rokah domačinov, TD 
Kranjska Gora. "Izredno smo ponosni na to prireditev, ki 
ima tako dolgo tradicijo. V teh letih smo postali velika ko-
lesarska rekraetivna družina. Juriš na Vršič je v najbolj-
ših letih k nam privabil tudi več kot tisoč kolesarjev," je 
povedala Klavdija Gomboc, predsednica TD Kranjska Gora, 
in dodala, da je za Vršič vedno rezervirana prva sobota v 
septembru, tako da prireditve zaradi slabega vremena tudi 
letos niso želeli prestavljati. "Doslej je bila prestavljena le 
enkrat, pa še to zaradi višje sile – plazu," je še dejala.
Tradicija Vršiča bo šla naprej. Prihodnje leto bo že 41., zno-
va prvo soboto v septembru.

Že štiridesetič s kolesi 
na Vršič
Juriš na Vršič je bil letos jubilejni, 
štirideseti. Udeležilo se ga je 299 
kolesarjev, v najboljših letih jih je bilo 
krepko prek tisoč.

Start je bil v Kranjski Gori (v ospredju Branko Dežman, ki je bil na 
vseh štiridesetih Juriših), kolesarji pa so do vrha Vršiča prevozili 
13,5 km in premagali 801 meter višinske razlike.

Vršič je za vse poseben izziv. Takole so kolesarji premagovali 
serpentine proti našemu najvišjemu cestnemu prelazu.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

+ poštnina
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MAJA BERTONCELJ

Na prazničnega 15. avgusta je v Kranjski Gori potekala 
Kranjskogorska 10ka, ki je štela za tekaško serijo Gorenj-
ska, moj planet. 
Tekaško popoldne in večer so začeli otroci na otroškem 
teku, nadaljevali pa udeleženci teka na deset kilometrov 
od središča Kranjske Gore v smeri proti Ratečam in na-
zaj do Kranjske Gore. Najhitrejši je bil Filip Baumgartner 
iz Radovljice (Baumi Team, 33:34,6), ki je prehitel Gašperja 
Bregarja (Gledring) in Jakoba Medveda (Triatlonski klub 
Ljubljana). Zmaga v ženski konkurenci je odšla v sosednjo 
Italijo. Jessica Tieni (Atletica Buja) je s časom 40:07,1 te-
kla skoraj dve minuti in pol hitreje od lanske zmagovalke. 
Druga absolutno je bila domačinka Neža Žerjav (ND Rateče 
- Planica), tretja pa Renata Vetrih (Unitur Zreče). 
Organizatorji iz TD Kranjska Gora so bili z udeležbo zado-
voljni. Nastopilo je nekaj več kot 140 tekačev na dolgi progi 
in sedemdeset otrok na netekmovalnem teku na kratki 
progi. Število otrok je najvišje doslej. Kranjskogorska 10ka 
je bila letos edina tekaška prireditev v Kranjski Gori – po 
odpovedi načrtovanega Andrejčkovega teka, ki letos teka-
čev ne bi vodil na Vršič, temveč na Vitranc. 

Med ženskami najhitrejša Italijanka
Filip Baumgartner in Jessica Tieni sta zmagovalca letošnje Kranjskogorske 10ke.

Domačinka Neža Žerjav (v sredini) je bila absolutno druga v 
ženski konkurenci in prva v svoji starostni kategoriji.

Klavdija Gomboc, predsednica TD Kranjska Gora, je čestitala 
najboljšima.
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MARJANA AHAČIČ

"Z vajo smo se želeli spoznati z objekti 
na območju Komunale Kranjska Gora. 
Sam kot strokovni delavec in povelj-
nik Prostovoljnega gasilskega društva 
Gozd Martuljek pa sem hotel tudi 
celotni Gasilski zvezi Kranjska Gora 
predstaviti, kakšno je stanje oziroma 
s kakšnimi objekti se srečujemo v ob-
čini, da se z njimi spoznajo za primer, 
če se zgodi resen požar," je po vaji, na 
kateri je sodelovalo nekaj manj kot 
osemdeset gasilcev, povedal Grega 
Mihalič, poveljnik PGD Kranjska Gora.
"V občini Kranjska Gora imamo seve-
da več gospodarskih objektov, k temu 
lahko prištejemo tudi turistične objek-
te. V slednjih smo vaje že izvedli, in to 
z veliko mero profesionalnosti, za leto-
šnjo pa smo se odločili, ker poznamo 
situacijo v Sloveniji in vemo, kaj se je 
dogajalo tudi v zbirnih centrih," je po-
jasnil Jožef Lavtižar, poveljnik Gasil-
ske zveze Kranjska Gora. "Komunala 
kot gospodarska družba ima tudi del 

zbirnega centra. Nevarnih snovi je si-
cer zelo malo, a so kljub temu v cen-
tru vnetljive snovi in prav je, da smo 
pripravljeni, da vemo, kaj nas čaka, če 
to gospodarsko družbo doleti nesreča, 

ki bi lahko imela za posledico širjenje 
požara, morda celo v naravo." Kot je 
poudaril, je bila vaja, na kateri je kot 
podporna enota sodelovala GARS Jese-
nice, udeležili pa so se je na povabilo 

Ob jubileju tudi gasilska vaja
Gasilci iz Gozda - Martuljka, ki letos praznujejo osemdesetletnico delovanja, so 
prvi petek v juliju na območju komunale v Tabrah izvedli sektorsko gasilsko vajo.

Vaje se je udeležilo skoraj osemdeset gasilcev iz devetih gasilskih društev.

Gasilci so se na ta način seznanili z objekti, kar jim bo prišlo prav, če bodo morali kdaj 
zares posredovati.

Sektorsko gasilsko vajo so pripravili na 
območju Komunale Kranjska Gora.



martuljških gasilcev tudi njihovi kole-
gi iz Krašnje, namenjena preverjanju 
usposobljenosti, medsebojnega sodelo-
vanja in komunikacije in preverjanju 
uporabe opreme, ki jo gasilci imajo.
"Zelo sem bil vesel ideje, da se sektorska 
vaja izvede na območju naše baze, na 
vseh treh segmentih, tako na zbirnem 
centru kot na čistilni napravi in poslov-
ni stavbi. Za nas je velikega pomena, da 
se domači gasilci spoznajo s postavi-
tvijo in vsebinami, ki jih imamo tu," je 
poudaril Blaž Knific, direktor Komuna-
le Kranjska Gora. "Res, da smo pri delu 
izjemno previdni in profesionalni, a 
vemo, da nesreča nikoli ne počiva, zato 
je zelo pomembno, da gasilci območje 
poznajo in v primeru požara znajo hitro 
reagirati. Vaja je pokazala, da imamo v 
občini dobre gasilce, tako da smo lah-
ko pomirjeni: v primeru nesreče vemo, 
kdo nam bo lahko pomagal."
Vajo, na kateri je sodelovalo skupaj de-
vet društev z vozili in skupaj 78 gasilcev, 
si je v družbi Roberta Plavčaka, predse-
dnika PGD Gozd Martuljek in Gasilske 
zveze Kranjska Gora, ogledal tudi župan 

Janez Hrovat. Plavčak se je na koncu v 
imenu upravnega odbora zahvalil tudi 
vsem, ki so sodelovali pri izvedbi pra-
znovanja: "Gasilci PGD Gozd - Martuljek 
se ob izvedbi praznovanja 80-letnice 
delovanja društva zahvaljujemo vsem 

krajanom, društvom, podjetjem, orga-
nizacijam in posameznikom za pomoč, 
donacije in vse prispevke, ki so nam jih 
darovali ob tej priložnosti. Zato še en-
krat najlepša hvala vsem. Z gasilskim 
pozdravom "Na pomoč!"
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen in Toyota.

Domžale
Jarška cesta 11
01/ 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
04/ 777-77-77

www.aclovse.si

Pomembnejši jubileji
Avto CentrA Lovše

Pristojni so vajo, ki je sredi poletja potekala na območju Komunale Kranjska Gora, ocenili 
kot zelo uspešno.
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V času poletnih počitnic so v Slovenskem planinskem mu-
zeju vsako soboto v juliju in avgustu pripravili ustvarjalne 
delavnice. Prva sobota v avgustu je bila namenjena zabavno-
-poučnemu pohodu po Gozdni učni poti Rute v Gozdu - Mar-
tuljku. Slovenski planinski muzej je k sodelovanju povabil 
Odsek za varstvo gorske narave pri Planinskem društvu Gozd 
Martuljk in samostojno oblikovalko likovnico Marijo Mijo 
Mertelj, prav tako iz Gozda - Martuljka. 
"Zbirno mesto je bilo kot vedno pred muzejem v Mojstrani, 
kjer nas je pozdravila kustosinja in pedagoginja muzeja Neli 
Štular. Z avtomobili smo se zapeljali v Gozd - Martuljek. Pred 
gasilskim domom sta se nam pridružili tudi Liljana Smiljić, 
ki nas je vodila po učni poti, in Marija Mija Mertelj, ki je za za-
ključek pripravila delavnico izdelave lepega čeveljca iz mase 
za oblikovanje," je dogajanje skrbno popisala Tatjana Perov-
šek iz Gozda - Martuljka. "V senci mogočnega drevesa smo se 
najprej seznanili s krajem Gozd - Martuljek, po starem Rute, 

ki ga na eni strani omejujejo visoke prepadne gore Martulj-
kove skupine z mogočnim Špikom, na drugi strani pa z buj-
nimi gozdovi poraščene Karavanke. Izvedeli smo, da je tam, 
kjer je danes kolesarska steza, včasih peljal vlak. Videli smo, 
kje je bila prva železniška postaja. Polni novih spoznanj smo 
se ustavili pri skalnjaku. Naučili smo se prepoznati rastline, 
ki nam nudijo gozdne sadeže, iz katerih lahko pripravimo 
sadno solato, ter zdravilna zelišča za čaj. Izvedeli smo, ka-
kšna je razlika med iglavci in listavci. Spoznali smo smreko, 
macesen in bor. Opazovali smo bukev in javor in se srečali z 
vrbo, ki raste ob robu potoka Martuljek, in z mrežo korenin 
ščiti bregove potoka pred odnašanjem. Naučili smo se, da so 
bile prve smuči izdelane iz javorovega ali jesenovega lesa, da 
so bile strehe hiš naših prednikov pokrite s skodlami ali de-
skami in še mnogo drugih zanimivosti," je strnila dogajanje.
"Na informacijski tabli smo si natančno ogledali lepi če-
veljc, ki spada med orhideje in je pri nas zaščiten že skoraj 
sto let. Cvet ima obliko čeveljca, je medene barve, obdajajo 
ga štirje suličasti rdečerjavi listi. Steblo, ki zraste do šestde-
set centimetrov visoko, obdajajo svetlo zeleni listi. Na njem 
se razvije cvet, včasih tudi dva ali trije. Ker cveti od maja do 
junija, cvetov nismo videli. Smo pa z zanimanjem lepi če-
veljc pogledali v skalnjaku in se naučili, kako ga prepozna-
mo po listih.  Velik del poti nas je spremljal potok Martuljek, 
ki smo ga prečkali po ozki brvi, nekateri pogumni pa so ga 
celo prebredli. Ob njegovi prodnati strugi smo si privoščili 
malico in poslušali legendo o velikanu Ledencu ter zgodbo o 
Srebrnokrilcu, črnem kozlu s srebrnimi krili. Malo smo se 
še ohladili v mrzlem potoku, ki priteče iz krnice pod Široko 
pečjo, kjer se tali velikan Ledenec, in nadaljevali pot proti 
Kopišču, kjer so konec julija prižgali kopo.
Pri kopi nam je prijazen oglar razložil, kako so jo naredili, ka-
kšen les uporabijo, kako ga zložijo in kako jo zakurijo. Potem 
pa jo je potrebno noč in dan varovati, dokler ne dobimo oglja.
Rdeča nit naše poti je bila, kako moramo znati opazovati 
naravo in da za seboj ne smemo puščati sledi. Tako bodo 
lahko tudi vsi, ki bodo gozd obiskali za nami, videli, v kako 
lepem okolju živimo. Polni vtisov smo se odpravili nazaj 
proti gasilskemu domu, kjer nas je čakala še delavnica obli-
kovanja lepega čeveljca. Ker je lepi čeveljc zavarovana ra-
stlina, ga ne smemo trgati ali izkopavati, zato pa ga lahko 
narišemo, izdelamo obesek … Tako smo si ustvarili čudovi-
te umetnine, hkrati pa poskrbeli, da naša orhideja še naprej 
raste v naravnem okolju.Polni lepih vtisov in utrujeni smo 
se poslovili. Za nami je bil prijeten dan, poln doživetij in 
dobre volje. Prijetna izkušnja, se je našlo za vsakega nekaj. 
Tovrstnih sodelovanj si želimo tudi vnaprej."

Počitniške dogodivščine v muzeju
Slovenski planinski muzej vse leto organizira prireditve in dogodke za otroke  
in odrasle. Vsem vedoželjnim so namenjene planinske ustvarjalnice, ki so 
zanimive, zabavne, ustvarjalne in razgibane, zatrjujejo tisti, ki so se jih udeležili.

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si
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Petek, 7. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA
Odprtje muzejske razstave o slovenskih alpinistkah

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Alpska konvencija; 
info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 732

Petek, 7. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00

SILVIO SAMONI 
Glasbeni večer

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Petek, 7. september • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, 
ob 8.30

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

Petek, 7. september–sobota, 8. september 

• Kranjska Gora, center in Sporty Bar, od 11.00 dalje

JEJ LOKALNO, OKUŠAJ GLOBALNO
Petek, 7.9. • Trg pred bivšim hotelom Razor:

KULINARIKA LOKALNIH GOSTINSKIH PONUDNIKOV
11.00–14.00: Anzhe 
Od 14.00 dalje: Like the Rolling Stones

• Sporty Bar:

Od 19.00 dalje: AC/DC tribute band 
Od 21.00 dalje: San Di Ego

Sobota, 8. september • Trg pred bivšim hotelom Razor:

KULINARIKA LOKALNIH GOSTINSKIH PONUDNIKOV
11.00–14.00: Anzhe

Od 14.00 dalje: Šexpir Band

Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu,  
04 5809 440

Sobota, 8. september • Kranjska Gora, Teater Korona  
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00

GALA DANCE ORCHESTRA
Plesni večer

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Nedelja, 9. september • Rateče - Planica, Tromeja, od 8.00 dalje

38. TRADICIONALNO SREČANJE NA TROMEJI – PEČI 1509 N. M.
8.00 – začetek pohoda na Peč izpred gostilne Šurc v Ratečah 
Od 9.00 – ponudba hrane in pijače 
11.00–17.00 – nastop skupine Zahod band  
12.00 – tradicionalno srečanje županov treh dežel

Organizator: TD Rateče Planica; info: +386 (0)4 5876 041,  
info@ratece-planica.si

Četrtek, 13. september • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT
Organizator: Turizem Kranjska Gora  
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Petek, 14. september • Kranjska Gora, Ramada Resort  
Kranjska Gora, ob 8.30

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

Petek, 14. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, od 20.00 dalje

LA NOCHE DE CUBA & CUBANAMA BAND
Tematska zabava in brezplačna pogostitev 
20.00–22.00 brezplačna pogostitev 
21.00 & 23.00 tematska zabava

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 15. september • Rateče - Planica, NC Planica, 9.00–18.00
RED BULL 400 PLANICA
Organizator: Extrem; info: nina.klanfar@extrem.si 

Sobota, 15. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, 21.00 in 23.00

CHARLIEN
Glasbeni večer

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Četrtek, 20. september • Kranjska Gora, od 17.00 dalje 

KULINARIČNA POT
Organizator: Turizem Kranjska Gora;  
Info: info@kranjska-gora.eu, 04 5809 440

Četrtek, 20. september • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 18.00

KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ
Odprtje muzejske razstave

Organizator: GMJ; info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si 

Petek, 21. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej  
Ob 18.00

CIRIL PRAČEK 
Muzejski večer

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Občinska knjižnica 
Jesenice; info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 732

Petek, 21. september • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, 
ob 8.30

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

Petek, 21. september • Kranjska Gora, Korona, Casinò & Hotel,  
od 19.00 dalje

KORONA GRAND OPENING
Zabava ob odprtju prenovljenega centra Korona 

Pijača dobrodošlice in brezplačna pogostitev s praznično torto

HAPPY DAY, glasbena skupina 
DANCE IMPRESS, plesna skupina 
AL PICONE, glasbena animacija v restavraciji 
KRALJICA ZABAVE, žrebanje nagradne igre

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

september 2018



Sobota, 22. september–nedelja, 23. september • Planica,  
Nordijski center

FIS POLETNA VELIKA NAGRADA V NORDIJSKI KOMBINACIJI 
Organizator: Smučarska zveza Slovenije, Organizacijski komite  
Planica; info: planica@sloski.si

Sobota, 22. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, od 20.00 dalje

GRAND OPENING & HAPPY DAY & RITMI DIVINI
Zabava ob odprtju prenovljenega centra Korona 
20.00–22.00 – brezplačna pogostitev 
21.30 & 24.00 – Ritmi Divini, plesni spektakel 
22.30–24.00 – Happy Day, glasbena skupina

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Četrtek, 27. september • Mojstrana, Slovenski planinski  
muzej, 16.15–20.00

PEHTINA ZELIŠČA
Predavanje Sanje Lončar

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in RAGOR 
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 732, urska.luks@ragor.si 

Četrtek, 27. september • Kranjska Gora, Ljudski dom

MOJ KINO
15.30 Skrivno življenje mačk 
17.15 Neverjetni 2 
19.15 Mamma mia! Spet začenja se 
21.15 Nuna

Organizator: Moj Kino; Info: www.mojkino.si; Prodaja vstopnic:  
www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora (1 uro pred filmom)

Petek, 28. september • Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora, 
ob 8.30

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

Petek, 28. september • Kranjska Gora, Liznjekova domačija,  
10.00–12.00

KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ
Delavnice ob razstavi ob Dnevih evropske kulturne dediščine

Organizator: GMJ; info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si

Petek, 28. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
od 20.00 dalje

SLOVENSKI VEČER & ANSAMBEL KARAVANKE
Večer narodno-zabavne glasbe
20.00–22.00 – brezplačna pogostitev 
21.00 & 22.30 – večer narodno-zabavne glasbe

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Petek, 28. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA TRIGLAV 240
Odprtje razstave in pogovorni večer na temo prvopristopnikov

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Triglavski narodni 
park; info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 732

Petek, 28. september • Kranjska Gora, dvorana Vitranc, 18.00  

SPORTECH EVENT: ŠPORT, TEHNOLOGIJA & ZABAVA
Športno-zabavne aktivnosti s koncerti Denis Chorchyp & Anzhe

Organizator: Sportech; info: info@sportech.si, Tanej Junež 030 33 22 90 

Sobota, 29. september • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, cel dan 

OTROŠKI DOGODEK OB 240. OBLETNICI PRVEGA PRISTOPA NA TRIGLAV
17.00 – Nekaj čisto lahkega, predstavitev in demonstracije knjige Rade 
Polajnar 

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Triglavski narodni park 
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 732

Sobota, 29. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò  
& Hotel, 21.00 & 23.00

GRIFF BAND
Glasbeni večer

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 29. september • Kranjska Gora, Igralni salon Casino Larix

KONCERT AVSTRIJSKE SKUPINE DIE KAISER
Glasbeni večer

Organizator: Casino Larix; info: kristina.bogataj@casino-larix.com, 
+386 4 5884 718

Nedelja, 30. september • Dovje, Prosvetni dom Jakoba Aljaža, ob 17.00

PRIREDITEV V POČASTITEV MEDNARODNEGA DNEVA STAREJŠIH 
Vokalna skupina Lipa iz Tržiča

Organizator: Društvo upokojencev Dovje Mojstrana;  
Info: du.dovjemojstrana@gmail.com, 031 852 386 

Petek, 5. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 18.00

MUZEJSKI VEČER
Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 732

Petek, 5. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
21.00 & 23.00

UDO WENDERS
Glasbeni večer

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

RAZSTAVE

STALNA RAZSTAVA: »VZPON NA GORO« 
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: »SLOVENSKE 
GORE V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV« 
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej; 
info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 
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STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija, 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
• Rateče, Kajžnkova hiša

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: »JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA« 
• Rateče, Kajžnkova hiša

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Do nedelje, 16. septembra • Kranjska Gora, Liznjekova domačija 

ŽEHTA, PRANJE PERILA PRED UVEDBO PRALNIH STROJEV
Medinstitucionalna etnološka razstava

Organizator: GMJ in Gorenjski muzej Kranj 
Info: Liznjekova domačija, 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

Petek, 3. avgust–sreda, 26. september • Mojstrana, Slovenski planin-
ski muzej

39. LIKOVNA KOLONIJA »VRATA 2018«
Razstava

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in PD Dovje Mojstrana 
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Petek, 7. september–konec aprila 2019 • Mojstrana, Slovenski planin-
ski muzej

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA
Razstava

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Alpska konvencija; 
info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Četrtek, 20. september–nedelja, 2. december • Kranjska Gora, Liznje-
kova domačija

KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ
Razstava

Organizator: GMJ; 
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Petek, 28. september–sreda, 10. oktober • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA TRIGLAV 240
Razstava

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Triglavski narodni 
park; info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

KARMEN SLUGA

Na Peči nad Ratečami bo v nedeljo, 9. septembra, srečanje  
planincev treh dežel – Slovenije, Avstrije in Italije. Pohodni-
ki bodo na pot krenili ob 8. uri izpred gostilne Šurc v Ratečah.  
Ob 12. uri bodo zbrane na Peči pozdravili župani Kranjske Gore, 
Podkloštra in Trbiža, na slovenski strani pa bo za dobro voljo 
skrbel Zahod band. Za gostinsko ponudbo bodo poskrbeli do-
mačini. Dovozne ceste do Tromeje bodo za ves promet zaprte.  
Parkirišča bodo zagotovljna na nekdanji železniški progi v Ratečah  
in na dvolastniški cesti od gostilne Mojmir do mejnega prehoda. V 
primeru slabega vremena bo prireditev v nedeljo, 16. septembra.

Srečanje treh dežel na Tromeji

V četrtek, 27. septembra, v Ljudski dom spet prihaja Moj kino. 
Filmsko popoldne se bo začelo z dvema predstavama za otro-
ke: ob 15.30 je na sporedu Skrivno življenje mačk, ob 17.15 pa 
Neverjetni 2. Oba animirana filma za otroke sta sinhorinizirana 
v slovenščino. Ob 19.15 si bodo ljubitelji filmskih muzikalov lah-
ko ogledali uspešnico Mama mia! Spet začenja se, ob 21.15 pa 
se bo filmski spored zaključil z grozljivko Nuna. Vstopnice so na 
voljo na spletni strani Moj kino in pri blagajni Ljudskega doma 
uro pred vsako predstavo.

Moj kino spet v Kranjski Gori

19. avgusta 2018 je odšel naš oči, dedek in pradedek Marijan 
Kavalar iz Rateč. Po opravljenem slovesu se zahvaljujemo So-
nji, Tončki in Mojci za neprecenljivo pomoč in podporo. Še po-
sebna zahvala Juriju, Blažu, Igorju in Jožku za izjemno opravljen 
pogreb. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste nam bili na razpolago 
v najtežjih trenutkih. Za vsa izrečena sožalja – Hvala. Družini 
Kavalar in Zidar

Zahvala: Očiju v spomin

Petnajstega septembra bodo Ekologi brez meja še zadnjič pri-
pravili večjo čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Kot pravijo, že-
lijo, da akcija postane zaveza in spodbuda, da čistilne akcije 
prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno ak-
tivnost Slovenk in Slovencev. "Akcija Očistimo Slovenijo 2018 
bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slo-
venijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem 
in ponovno uporabo odpadkov." Zato namen letošnje akcije ni 
le čiščenje: "Veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem 
ločenem zbiranju odpadkov ter ne nazadnje tudi o preprečeva-
nju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali 
dvakrat čisti, pomembnejše je to, da s skupnimi močmi poskr-
bimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več.«

Očistimo Slovenijo – še zadnjič
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Ponedeljek je dan za dame! 
Jacuzzi s pogledom na gore, sproščujoča masaža, 
kateri sledi pedikura ali obisk savne

Za vse storitve v lepotnem centru Vita je potrebna predhodna rezervacija 
na (04) 588 45 00 ali aqua.larix@hit-alpinea.si

Ob ponedeljkih so vsem damam 
storitve wellnessa Aqua Larix in lepotnega centra Vita 
na voljo po znižani ceni – 30 %. 

Ob ponedeljkih so vsem damam 
storitve wellnessa Aqua Larix in lepotnega centra Vita 
na voljo po znižani ceni – 30 %. 
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