
Zgornjesav ć 
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2 | AKTUALNO

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

MAŠA LIKOSAR

Krožna kolesarska pot Julijana Bike Trail ima 290 kilome-
trov in sedem etap, dolgih okoli 40 kilometrov, pri čemer 
je skupne višinske razlike okoli 8000 metrov. Med drugim 
preči Vršič, Pokljuko in Baško sedlo in poteka večinoma po 
gozdnih in urejenih kolesarskih poteh, nekaj malega tudi 
po glavnih cestah. "To je vsekakor začetek razvoja kolesar-
skega turizma v Julijskih Alpah, saj gre za primarno kole-
sarsko mrežo, ki bo dobila nadgradnjo. Že prihodnje leto in 
v letu 2023 pripravljamo sekundarno in terciarno omrež-
je," je povedal Klemen Langus, koordinator Skupnosti Ju-

lijske Alpe in direktor Turizma Bohinj. Juliana Bike Trail 
je del daljinske turne kolesarske povezave, ki jo je razvila 
Planinska zveza Slovenije, zato so v dogovoru s Skupnostjo 
Julijske Alpe prevzeli odgovornost za soupravljanje in vzdr-
ževanje tudi dela te kolesarske poti.
Juliana Trail, daljinska pohodniška pot okrog Julijskih Alp, 
je bila odprta že jeseni 2019 in je v lanski poletni sezoni do-
živela izjemno obiskanost. Letos so osnovnemu krogu s 16 
etapami dodali 4 nove etape, ki omogočajo pristopno pot v 
Julijske Alpe iz Nove Gorice in Brd. Odzvali so se tudi na po-
bude pohodnikov in na vsaki etapi namestili žig, na nekaj 
etapah celo dva. Lokacija žiga je označena na karti vsake 
etape poti Juliana Trail, kar lahko najdete v prenovljeni in 
dopolnjeni izdaji vodnika po tej daljinski pohodniški poti.

Predstavili novo krožno 
kolesarsko pot 
V Skupnosti Julijske Alpe so predstavili 
nov turistični produkt Juliana Bike 
Trail. Gre za krožno kolesarsko pot, 
ki je nastala kot nadaljevanje krožne 
pohodne poti Juliana Trail, kjer so 
pripravili nekaj novosti.  

Minulo sredo so v Slovenskem planinskem muzeju predstavili in 
uradno odprli novo pridobitev Skupnosti Julijske Alpe – krožno 
kolesarsko pot Juliana Bike Trail. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Zgornjesav΄c 

Na naslovnici: čistilna akcija na jezeru 
Jasna.
Foto: Tina Dokl
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SUZANA P. KOVAČIČ

 Zaznamovali smo že tridesetle-
tnico samostojne Slovenije, avgu-
sta praznuje Občina Kranjska Gora. 
Kako gledate na oba praznika kot 
župan in osebno?
Trideset let samostojnosti je velik pra-
znik za vse Slovence v Sloveniji in zunaj 
meja naše domovine. Živimo v čudo-
viti deželi, ki nam s svojimi naravni-
mi danostmi, geostrateško pozicijo in 
ohranjeno naravo ponuja vsak dan na 
tisoče novih možnosti in priložnosti 
tako za poslovne dejavnosti kot mirno 
bivanje in družinsko življenje. Nikakor 
pa ob vsem tem ne smemo pozabiti 
naših rojakov, ki so že stoletja sanjali 
o samostojni državi, pa je žal niso do-
čakali. Lahko si le predstavljamo, kako 
vesel bi bil samostojnosti naš dovški 
župnik in velik Slovenec Jakob Aljaž, 
ki je že pred 126 leti postavil stolp vrh 
Triglava in ga iztrgal iz nemških rok.

Tudi naša nova Občina Kranjska Gora 
se je formirala kmalu po osamosvo-
jitvi leta 1995 in nadaljevala dolgo 
tradicijo lokalne samouprave v naših 
krajih, ki so bile v socializmu za nekaj 
časa prekinjene, kraji pod Triglavom 
pa so bili dodeljeni takratni veliki 
Občini Jesenice. No, ni naključje, da 
smo v Kranjski Gori za občinski pra-
znik izbrali prav 7. avgust, dan, ko je 

Jakob Aljaž pred 126 leti odprl stolp 
vrh Triglava. Je pa tako za državo kot 
tudi občino značilno, da sta se v teh 
letih gibali med enotnostjo in velikim 
optimizmom ter krizami in skrbi za 
osnovne dobrine, težko dostopna sta-
novanja ter preživetje na drugi strani. 
Vsekakor smo ponosni na slovensko 
zgodovino in po mojem mnenju sta 
bili obe odločitvi, tako za samostojno 
državo kot svojo občino, pravilni.

 Omenili ste težko dostopna stano-
vanja predvsem za mlade družine. 
Kako pa je z gradnjo stanovanjskega 
bloka v Mojstrani?
Priprava dokumentacije za nov sta-
novanjski blok je v polnem teku in 
po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
si želimo dogovora s stanovanjskim 
skladom za soinvestitorstvo. Stano-
vanja bodo prednostno namenjena 
mlajšim občanom, zaposlenim na ob-
močju naše občine.

 Občinski svet se je na junijski seji 
seznanil z dopolnjenim osnutkom 
za javno razgrnitev četrtih spre-

memb in dopolnitev OPPN za Špor-
tno-prireditveni center Bezje. To za-
jema tudi Športni park Ruteč. 
S Športnim društvom (ŠD) Kranjska 
Gora smo se dogovorili, da Športni 
park Ruteč končno zaključimo, da 
investicijo delno financira Občina 
Kranjska Gora skupaj s ŠD in da ob-
močje povežemo s četrtim krakom 
novega krožišča. Ruteč je idealna po-
zicija za športno-rekreacijski center 
z večnamenskim športnim in turi-
stično-gostinskim objektom. Če letos 
športno društvo pridobi gradbeno do-
voljenje, lahko začnemo graditi, ker 
so tudi občinska sredstva že pripra-
vljena v ta namen. 
Od sprejetja prvega odloka o ureditve-
nem načrtu Športno-prireditvenega 
centra Bezje sta se doslej izvedla igri-
šče za golf, Dom Viharnik in dogradil 
sistem oskrbe s pitno vodo območja 
Bezij in Čičar. Na občini smo se s ŠD 
dogovorili, da Ruteča ne pozidajo in 
da raje ohranimo teh 5500 kvadratnih 
metrov zemljišč za potrebe športa in 

Še več narediti za mlade, da ostanejo v Dolini
Pogovor z županom Občine Kranjska Gora Janezom Hrovatom pred občinskim 
praznikom

Župan Janez Hrovat

Živimo v čudoviti deželi, ki 
nam s svojimi naravnimi 
danostmi, geostrateško 
pozicijo in ohranjeno naravo 
ponuja vsak dan na tisoče 
novih možnosti in priložnosti 
tako za poslovne dejavnosti 
kot mirno bivanje in družinsko 
življenje.



POGOVOR| 5 

S Športnim društvom 
Kranjska Gora smo se 
dogovorili, da Športni park 
Ruteč končno zaključimo, da 
investicijo delno financira 
Občina Kranjska Gora skupaj 
s ŠD in da območje povežemo 
s četrtim krakom novega 
krožišča.

Občina je poskusno že 
v letu 2019 izvedla delni 
participativni proračun. Med 
drugim lahko o projektih 
soodločajo tudi krajevne 
skupnosti in stvari se nagibajo 
k izvedbi participativnega 
proračuna tudi v letu 2022.

rekreacije, za kar bo občina prispevala 
svoj delež.

 Pripravlja se Celostna prometna 
strategija (CPS) Občine Kranjska 
Gora. Kakšne so prioritete?
CPS že izvajamo, korak za korakom. 
Predvsem se moramo zavedati, da 
bomo leta 2023 gostili svetovno no-
rdijsko prvenstvo, ki bo zahteven lo-
gistični zalogaj, in da moramo do 
takrat urediti marsikaj, pločnike v 
Gozdu - Martuljku, parkirišča in vsa 
krožišča, kjer nastajajo zamaški. Re-
publiška direkcija za infrastrukturo 
nam je že obljubila semaforizacijo 
križišča na vstopu na avtocesto, ker 
je križišče varnostno sporno in priha-
ja do prometnih nesreč. V Mojstrani 
je že dograjen tretji zavijalni pas na 
spodnjem mostu pri Topolinu. Skoraj 
zaključeno je krožišče pri TGC v Kranj-
ski Gori, predvidena je še izgradnja 
krožišča Podkoren–Korensko sedlo 
in sanacija te ceste. Krožišča in križi-
šča na državni cesti financira država, 
vse drugo (pločnike, kolesarske steze, 
ureditve in zasaditve ...) pa občina. 

 Kako pa ste se lotili urejanja mi-
rujočega prometa, ki je del CPS? 
Več bo urejenih tudi plačljivih parki-
rišč, to je neizbežno. S prvim julijem 
bo plačljivo parkiranje v Jasni in pri 
info točki Topolino v Mojstrani. Kako 
bo drugje, vam v tem trenutku še ne 
znam povedati, ker to urejajo sode-
lavci, saj kot verjetno veste, sem bil 
skoraj dva meseca zaradi hude ženine 
poškodbe veliko odstoten. Zdaj je žena 
Darja že precej bolje in se vračam v sta-
re tirnice, ponovno prevzemam vajeti 
na občini in seveda tudi na terenu.

 Kateri so še večji aktualni projek-
ti?
Vsekakor gradnja novega vrtca v Moj-
strani, ki je več kot milijonska inve-
sticija, in sanacija vodnega zajetja 
Jurež s skoraj dvesto tisoč evrov vlo-
ženih sredstev. Začenjamo sanacijo 
kanalizacijske infrastrukture Jasna–
Kranjska Gora. V Podkorenu moramo 
na kanalizacijo priklopiti še nepriklo-
pljene objekte v delu vasi Podbreg. Le-
tos je na vrsti asfaltiranje dela Velike-
ga brega v Mojstrani pa večjega dela 
Podkorena, izdelava parkirišča na 
Dovjem z otroškim igriščem, parkiri-

šče v Ratečah na Prodih, kanalizacije 
na Jezercih v Gozdu - Martuljku ... 
V Ratečah žal nismo uspeli z izvedbo 
večjega počivališča. Za prvo izbrano 
lokacijo so nam rdečo luč prižgali vo-
darji, za predlagano drugo in tretjo lo-
kacijo pa se lastniki niso strinjali s pro-
dajo zemljišč. Kaže, da tega parkirišča 
v Ratečah ne bo, če ne najdemo novega 
soglasja, čas za gradnjo pa je samo še 
prihodnje leto. Bolje nam kaže z odku-
pom zemljišča nasproti kampa Špik v 
Gozdu - Martuljku, kjer bi na urejenem 
parkirišču lahko parkiralo od sedem-
deset do osemdeset avtomobilov. 

 Kakšen je odziv na občinske raz-
pise za spodbujanje gospodarstva, za 
dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja?
Sredstva na javnih razpisih smo po-
večali zaradi koronarazmer, čeprav 
občina letos nima "tistega pravega" 
proračuna, ker smo zaradi posledic 
epidemije zaradi izpada turistične ta-
kse, koncesnin za igralništvo in dav-
kov izgubili skoraj 2,5 milijona evrov 
... Na srečo smo imeli nekaj rezerve v 
proračunskem presežku (po domače 
na računu). Kot županu mi je to po-
membno. Veste, tudi dobro vodena 
občina je kot uspešno podjetje, dobri 
projekti vračajo neposredno ali posre-
dno denar nazaj v občinsko blagajno. 
Najdražji je namreč tisti denar, ki si 
ga moraš na hitro izposoditi, ne glede 
na vse obljube in velike besede usta-
nov, ki živijo od posojanja le tega. 

 Razmišljate o participativnem 
proračunu?
Občina je poskusno že v letu 2019 iz-
vedla delni participativni proračun. 
Med drugim lahko o projektih soodlo-
čajo tudi krajevne skupnosti in stvari 

se nagibajo k izvedbi participativnega 
proračuna tudi v letu 2022.

 Začela se je poletna turistična se-
zona. Kakšna so vaša pričakovanja?
Tudi letos pričakujemo veliko sloven-
skih turistov, ki so naši najzvestejši 
gostje. Še vedno pa se bojimo dodatne-
ga upada tujcev. Hrvaški gostje so med 
tistimi, ki se radi ustavijo pri nas za 
nekaj dni. Lahko smo veseli, da nismo 
stoodstotno orientirani na čezmorske 
dežele, katerih večjega obiska ne pri-
čakujemo, in da znamo tradicionalno 
ceniti slovenske goste pa tudi goste z 
območja nekdanje Jugoslavije. 

 Sedmega avgusta je praznik Obči-
ne Kranjska Gora. Priložnost, da ob-
čane že zdaj povabite na zaznamo-
vanje praznika.
Želim si, da bi praznovanje izpelja-
li brez večjih omejitvenih ukrepov, 
da bi se vsi skupaj poveselili na trgu 
pred cerkvijo v Kranjski Gori in zdru-
žili trideset let samostojne Slovenije 
in občinski praznik. Želim si, da bi mi 
lokalni prebivalci "v živo" povedali ka-
kšno svojo idejo, tudi kakšne pohvale 
se ne branim, čeprav sprejemam tudi 
kritike. 

Letošnji občinski priznanji, ki ju bomo 
podelili ob občinskem prazniku, gre-
sta v prave roke. Jaša Jelinčič kot pre-
jemnik priznanja Občine Kranjska 
Gora se je med osamosvojitveno vojno 
kot tudi po njej zavzemal za ohranja-
nje vrednot, da spomin ne zbledi. Ča-
stni občan France Voga pa je dovška 
legenda, človek energičnega tempe-
ramenta, znan tudi zunaj občinskih 
meja. Je turistični delavec, kulturni 
ustvarjalec, pesnik, literat, aktiven na 
številnih področjih, od vaškega življe-
nja do zapisovanja kronologije. Oba si 
priznanji več kot zaslužita.
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Triglav ima svojevrsten pomen. Daje nam moč, poveza-
nost in identiteto. Tako je bilo tudi 12. junija 1991, ko je po 
zaslugi gorskih reševalcev z njegovega vrha prvič v pozdrav 
samostojni Sloveniji zaplapolala slovenska zastava. Obesili 
so zgolj trobojnico, saj v skupščini do tedaj še niso potrdili 
novega grba. Na Triglavu so bili Janko Ažman, Mitja Brajnik, 
Jernej Brežan, Janez Brojan, ki je organiziral ekipo izkuše-
nih gorskih reševalcev, Janez Dovžan, Jože Gostiša, Senad 
Halilovič, Izidor Kofler, Janez Kunstelj, Andrej Kolenc, Cveto 
Kemperle, Kristjan Langus, Franci Lešnjak, Rajko Lotrič, Jože 
Martinjak, Klavdij Mlekuž, Dušan Polajnar, Aleš Robič, Miha 
Smolej, Stane Šmid, Franci Teraž, pilota Jože Brodar in Rajko 
Špitaler, operater helikopterja Marjan Rebolj, novinar Mirko 
Kunšič, snemalec Janez Kališnik in fotograf Joco Žnidaršič, 
ki je ob tej priložnosti posnel fotografije, ki so v treh desetle-
tjih samostojne Slovenije ponarodele. "Na vrhu je bil poltretji 
meter snega, tako da se Aljažev stolp ni videl iz njega. Tako 
smo na drog pripeli zastavo in uredili vse potrebno za dnev-
no snemanje, ki se je z manjšimi popravki začelo ob petih. 
Medtem ko smo čakali, da se spusti noč, smo doživeli pra-
vljični sončni zahod, ko je senca Triglava padala v stožčasti 
obliki vse tja do Šmarne gore na vzhodu. Po zaključenem 

nočnem snemanju se je ura že prevesila na pol deseto, a 
nas je posadka helikopterja kljub temi vse prepeljala na Kre-
darico. V koči smo uspelo akcijo proslavljali še dolgo v noč, 
drugi dan pa smo se na smučeh spustili v dolino Kot," je v 
kratkem dokumentarnem filmu pripovedoval Mojstrančan 
Janez Brojan.
"Triglav je naš nacionalni simbol. Kako ga vidimo danes?" 
V Slovenskem planinskem muzeju predstavljajo izbor foto-
grafij z natečaja Moj Triglav, ki so ga pripravili ob 30-letnici 
samostojne Slovenije. Fotografije so na ogled na zunanjih 
panojih pred muzejem.

Moj Triglav na  
fotografijah pred  
muzejem
... in Triglav 12. junija 1991, ko je po 
zaslugi gorskih reševalcev z njegovega 
vrha prvič v pozdrav samostojni 
Sloveniji zaplapolala slovenska zastava.

Izbor fotografij z natečaja Moj Triglav ob 30-letnici samostojne 
Slovenije

Priznanje častni občan občine Kranjska 
Gora bodo letos podelili Francu Vogi z 
Dovjega, vsestranskemu kulturnemu 
ustvarjalcu in človeku mnogih talentov. 
Za častnega občana so ga predlagali KUD 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, TD Dovje - 
Mojstrana, PD Dovje - Mojstrana in Odbor 
za Aljaževe dneve. Občinsko priznanje pa 
bodo podelili Jaši Jelinčiču iz Podkorena 
na predlog Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. 
Priznanji bosta prejela avgusta ob občin-
skem prazniku. S. K.

France Voga častni 
občan

Spoštovane občanke in občani!
Čestitamo vam ob prazniku Občine Kranjska Gora,  

ki ga praznujemo 7. avgusta.

Obenem vas vabimo na osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj 
ob občinskem prazniku, ki bo v petek, 6. avgusta,  
ob 20. uri na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. 

Župan Janez Hrovat,  
Občinski svet in Občinska uprava Občine Kranjska Gora

(Slovesnost bomo pripravili ob upoštevanju takrat veljavnih priporočil NIJZ.)
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Dne 12. junija 1991 je na vrhu Triglava v čast bližnjega rojstva 
države zaplapolala slovenska zastava, dogodek je nepozabno 
zabeležil fotograf Joco Žnidaršič. / Foto: arhiv Gorenjski glas



OBČINSKE NOVICE | 7 

SUZANA P. KOVAČIČ

Spominsko slovesnost so v soboto, 19. 
junija, pripravili Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo (OZ VVS) 
Zgornja Gorenjska, Policijsko veteran-
sko društvo Sever Gorenjska in Občina 
Kranjska Gora. Iz njihovih vrst je tudi 
letošnji prejemnik priznanja Občine 
Kranjska Gora Jaša Jelinčič. Slavno-
stni govornik podžupan Občine Kranj-
ska Gora Bogdan Janša je veterankam 
in veteranom čestital za domoljubje, 
pogum in odločnost, ki so jih takrat 
zmogli. Bili so brez orožja, brez prave 
pomoči, a so imeli vero v to, da ubra-
nijo domovino, družine in svoja domo-
vanja, je poudaril Janša. Dodal je, da se 
sam dogodkov, ki so sledili razglasitvi 
temeljne ustavne listine o samostoj-
nosti in neodvisnosti Republike Slove-
nije 25. junija 1991, in vojnega stanja, 
ki je sledilo, dobro spominja. Tedaj je 
kot mlad strojevodja drugega julija 
vozil izvidniški vlak, za njim pa je pe-
ljal vlak s slovensko delegacijo, ki se 
je vračala s pogajanj v Beljaku. "Na te 
dneve imam posebne spomine, s ka-
terimi živim, in sem ponosen na to." 
Občina Kranjska Gora je vsem osnov-
nošolcem v obeh osnovnih šolah po-
darila slovensko zastavo skupaj z ob-
činskim in državnim voščilom, kajti 
"brez preteklosti ni prihodnosti in pri-
hodnost so naši osnovnošolci. Zato je 
prav, da se na te dogodke odzovemo že 
pri najmlajših in da to skrbno ohra-
njamo za vse svoje prihodnje rodove," 
je še dejal Janša. Čestital je veteran-
kam in veteranom, državljankam in 
državljanom ob dnevu državnosti in 
sklenil z besedami: "Iskrene čestitke, 
Slovenija. Srečno, Slovenija."
V kulturnem programu so nastopili 
Veteranski pevski zbor OZ VVS Zgor-
nje Gorenjske pod vodstvom dirigenta 
Franca Podjeda in učenca OŠ Josipa 

Vandota Kranjska Gora Martin Hrovat 
in Lovro Grilc pod mentorstvom mag. 
Katarine Kejžar. Kot sta dejala, se na 
praznovanjih rojstnih dni izrekajo 
srčne želje, razmišljanje pa zaključi-
la: "Naša domovina praznuje trideseti 
rojstni dan. Ko bomo mi stari trideset 
let, si želimo, da bi živeli v zeleni in 
čisti domovini. V deželi srčnih ljudi, 
ki bi jim bilo mar za Slovenijo, ki bi 

spoštovali iskren pogovor iz oči v oči 
in lepoto slovenske besede. Želimo 
si, da bi takrat še lahko okušali slast 
kranjske klobase, potice in ajdovih 
žgancev. Želimo si, da bi svoje otroke 
še lahko peljali k jezerom in rekam 
na kopanje. Želimo si, da bi bili pošte-
nost in znanje še vrednoti. Da bi živeli 
v miru in spoštovanju. Zato vse naj-
boljše, draga Slovenija."

Vse najboljše, draga Slovenija
Pri spomeniku na nekdanjem mejnem prehodu Rateče je bila spominska 
slovesnost ob praznovanju dneva državnosti in v spomin na dogodke v 
osamosvojitveni vojni na območju občine Kranjska Gora. 

Slavnostni govornik na spominski slovesnosti v Ratečah je bil podžupan Občine 
Kranjska Gora Bogdan Janša. / Foto: S. K. 

Občina Kranjska Gora je osnovnošolcem podarila slovensko zastavo. Tako so se je 
razveselili na OŠ 16. decembra Mojstrana. / Foto: OŠ 16. decembra Mojstrana
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Občinski svet Občine Kranjska Gora, 
župan Janez Hrovat in oddelek za go-
spodarstvo so tudi za letos na predlog 
komisije za gospodarstvo potrdili in 
namenili sredstva za spodbujanje go-
spodarstva. Sredstva se zvišujejo, Ob-
čina Kranjska Gora je za podjetnike 
in sobodajalce letos skupaj namenila 
sedemdeset tisoč evrov. 
Občina in Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske (RAGOR) sta v juniju izvedli 
delavnico za potencialne prijavitelje 
na razpis za gospodarstvo, ki je obja-
vljen na spletni strani Občine Kranj-
ska Gora, zavihek Obvestila in objave/
Novice in objave. Največ zanimanja so 
udeleženci kazali za investicije, nova 
delovna mesta in spodbujanje sobo-
dajalstva. Razpis za gospodarstvo v 
Kranjski Gori za leto 2021 podpira šest 
ukrepov: začetne investicije in inve-
sticije v razširjanje dejavnosti in ra-
zvoj, odpiranje novih delovnih mest 
in samozaposlovanja, usposabljanje 
in promocijske aktivnosti podjetij, 
prijave na razpise, sobodajalstvo in 
subvencioniranje stroškov najema 
poslovnih prostorov in obratov.
Na delavnici so najprej predstavili de-
lovanje in aktivnosti SPOT točke, za-
tem sta Vida Černe z Občine Kranjska 
Gora in Eldina Čosatović iz RAGOR-ja 
predstavili še posamezne ukrepe, po-

goje k prijavi na razpis in odgovarjali 
na vprašanja potencialnih prijavite-
ljev. V primeru, da ste predstavitev 
razpisa zamudili in ste imeli ali šele 
nameravate imeti investicije glede na 
omenjene ukrepe v obdobju upraviče-
nosti od 2. septembra 2019 do zaključ-
ka razpisa 1. septembra 2021, se za in-
dividualna svetovanja in pomoč lahko 
obrnete na Eldino Čosatović (dina@
ragor.si, 04/581 34 19). Delavnica je bila 
izvedena v okviru projekta SPOT Sve-
tovanje Gorenjska, ki ga sofinancirajo 
Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna 
agencija. 

Spodbujanje gospodarstva
Že vrsto let Občina Kranjska Gora namenja sredstva 
za spodbujanje investicij, novih delovnih mest, 
sobodajalstva in promocije podjetništva v občini. Po skoraj tridesetih letih so se v sobo-

to, 19. junija, spet srečali pripadniki 23. 
samostojne kranjskogorske čete in Ivan 
Jenko s Pšate pri Cerkljah, ki je teritori-
alcem iz te čete med osamosvojitveno 
vojno nudil zatočišče in pomoč v valilnici 
in gojilnici fazanov v bližini Brnika. Tokrat 
so se zbrali na Vanišah v Podkorenu, kjer 
so tudi podelili bojne spominske zna-
ke Brnik. Pobudnik srečanja Hubert Rot 
iz Kranjske Gore, tudi sam pripadnik te 
čete, se je Ivanu Jenku zahvalil za tedanjo 
pomoč, ki je bila še kako dobrodošla, saj 
terena okrog Brnika niso poznali, pa še 
vreme jim ni bilo naklonjeno. Srečanja so 
se udeležili tudi predsednik občinskega 
veteranskega odbora Kranjska Gora An-
ton Albreht, Jaša Jelinčič in Janez Koselj, 
predsednik Območnega združenja vete-
ranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenj-
ska, ki je organiziralo srečanje. K. S.

Podelili bojne  
spominske znake 
Brnik

Na junijski seji kranjskogorskega občin-
skega sveta so svetniki v prvi obravnavi 
sprejeli odlok o odvajanju in čiščenju ko-
munalne in padavinske odpadne vode na 
območju občine. Gre za vsebinsko uskla-
ditev odloka z aktualno vladno uredbo, 
in kot je pojasnil župan Janez Hrovat, ni 
povezano s podražitvami. Zagotovil je, 
da bo občina pri sedanjih cenah osta-
la, dokler bo le lahko, in da mora biti to 
pod drobnogledom svetnikov. V odloku o 
oskrbi s pitno vodo in odloku o ravnanju 
s komunalnimi odpadki na območju ob-
čine, ki sta bila prav tako sprejeta v prvi 
obravnavi, se podobno njuna vsebina 
usklajuje z aktualnimi predpisi. Svetni-
ki so v prvem branju sprejeli tudi odlok 
o višini nadomestila za stroške lokacij-
ske prevetritve v občini in se seznanili 
s poročilom Komunale Kranjska Gora in 
obratovanjem odlagališča za nenevarne 
odpadke Mala Mežakla ter Centralne či-
stilne naprave Jesenice za leto 2020. S. K. 

Sprejeti odloki v prvi 
obravnavi

V času razglasitve epidemije covida-19 je bilo tudi v občini Kranjska Gora omejeno 
izvajanje določenih dejavnosti in storitev. Tako uporabniki javnih površin v občinski 
lasti zaradi vladnih ukrepov niso smeli izvajati gostinsko-turistične dejavnosti (zuna-
nje terase) od oktobra 2020 do maja 2021. Kranjskogorski občinski svetniki so na ju-
nijski seji zato sklenili, da se zavezancem za plačilo letne občinske takse (izvajalcem 
gostinsko-turistične dejavnosti) za uporabo javnih površin, ki so v lasti občine, zniža 
plačilo letnega zneska te takse za petdeset odstotkov. S. K. 

Nižja letna taksa za uporabo javnih površin
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Za sam proces izdelave CPS je pomembno, da pri tem so-
deluje najširša javnost, saj bodo le na ta način lahko pri-
šli do skupnih rešitev. Javna razprava je temeljila na de-
finiranju težav na področju prometa v občini in iskanju 
predlogov za njihovo odpravo. Ključna izhodišča, izzive, 
vizijo in cilje CPS je predstavila pripravljavka dokumenta 
Katja Miklič iz podjetja PNZ, zbrane je nagovoril podžu-
pan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša. Kot je dejal, je 
vse do takrat, ko bo CPS potrdil občinski svet, ta odprt za 
predloge in pobude. Že opravljena anketa med občani je 
pokazala, da ti pričakujejo tudi ureditev mirujočega pro-
meta, občina se temu že posveča. 
Na javni razpravi so največ podpore dobili ukrepi, kot so 
več površin za pešce, zmanjšanje števila osebnih vozil 
(na cestah in parkiriščih), umirjanje prometa v nase-
ljih, omejevanje dostopa z osebnimi vozili na Vršič, več 
površin za kolesarje ter več parkirnih površin in stojal 

za kolesa, pogostejše vožnje medkrajevnih in turističnih 
avtobusov, možnost prestopanja med različnimi prevo-
znimi načini (s kolesa na avtobus ...).
Udeleženci so poudarili še določitev lokacije za deponijo 
oziroma odvoz snega z najožjih ulic v občini, preveritev in 
po potrebi dopolnitev prostorskih aktov, ki določajo par-
kirne standarde za stanovanja in turistične objekte, vzpo-
stavitev turističnih avtobusnih linij z visoko frekvenco, ki 
bi jih lahko uporabljali tudi domačini, ureditev Borovške 
ceste v Kranjski Gori z razširitvijo cone za pešce, dodatne 
peš povezave (ob obstoječi kolesarski stezi) in dodatne ko-
lesarske povezave (skozi vasi in med njimi).
Ob zaključku je podžupan Janša podelil nagrade izžreba-
nim, ki so sodelovali v anketi na temo prometa, darila sta 
prispevali Občina in družba Hit Alpinea. Glavna nagrada je 
bil e-skiro.

Občina po meri človeka
V Ljudskem domu v Kranjski Gori je bila 
sredi junija javna razprava v sklopu 
priprave Celostne prometne strategije 
(CPS) Občine Kranjska Gora. 

Glede na aktualnost vsebine bi pričakovali boljši obisk. / Foto: PNZ

SUZANA P. KOVAČIČ

Že so potekale aktivnosti na temo 
reševanja problematike nenadzoro-
vanega obiska destinacije, predvsem 
alpskih dolin, še zlasti z vidika mo-
toriziranega prometa. V zadnjih letih 
je zaznan povečan obisk in promet 
osebnih vozil in kolesarjev tudi na 
cesti na Ravne v poletnih (kolesarje-
nje, pohodništvo) in zimskih mesecih 
(turno smučanje). Kot je pojasnil pod-
župan Bogdan Janša: "Ker gre za goz-
dno cesto, je s strani lastnikov na tem 
območju in Agrarne skupnosti Dovje 
na občino prišla pobuda, da se poleg 
zapore ceste poišče primerna lokacija 
za ureditev parkirišča. Sklical sem se-
stanek vseh vpletenih, kjer smo naj-
prej iskali parcele v občinski lasti, ki 
pa jih neposredno pri vstopu na Ravne 
ni. Še ostaja možnost, da kdo od indi-

vidualnih lastnikov na začetnem delu 
ceste odstopi del parcele, ki meji na 
cesto za namen parkirišča. Občina pa 
je na Upravno enoto (UE) Jesenice že 
vložila dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za parkirišča 
pod cerkvijo na Dovje, ki bi lahko del-
no razbremenilo promet."
S podobno težavo se srečuje dolina Ra-
dovne. "Povečan promet kolesarjev in 
pozimi turnih smučarjev, ki si za iz-
hodišče izberejo cesto in obcestni pas 
v dolino Krme, povzroča težave doma-
činom in lastnikom parcel. Že je bil 
organiziran sestanek in ogled možnih 
lokacij parkirišč, na katerem smo so-
delovali predstavniki občine, PD Dovje 
- Mojstrana, KS Dovje - Mojstrana in 
TNP. Tu poleg pomanjkanja površin in 
primernih lokacij (iščejo se lokacije v 
neposredni bližini ceste) zadevo ote-
žuje tudi Zakon o TNP, ki v določenih 

delih ščiti naravno vrednoto, grbina-
ste travnike. Kljub vsemu so bile izpo-
stavljene tri lokacije, za katere je treba 
preveriti parcelne meje in varovanje 
po Zakonu o TNP ter opraviti razgovo-
re z lastniki. Občina ima letos največ 
proračunskih sredstev namenjenih 
prav za ureditev cestne infrastrukture 
v Zgornji Radovni, predvsem za asfal-
tiranje makadamskih cest v lasti ob-
čine," je povedal Janša.
V okviru projekta Umirjanje prometa 
v dolino Vrata pa je Janša dejal, da je 
občina na UE Jesenice že oddala do-
kumentacijo za gradbeno dovoljenje 
za parkirišče na nekdanji železniški 
postaji, Direkcija RS za infrastrukturo 
pa zaključuje razpis za izbiro izvajalca 
za asfaltiranje ceste Mojstrana–Vra-
ta. Prav tako je v potrditvi elaborat za 
namestitev prikazovalnika hitrosti na 
vzhodnem vstopu v naselje Mojstrana.

Aktivnosti na kritičnih točkah že potekajo
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Ko so se leta 1967 odločili za gradnjo 
nove šolske stavbe, je bilo šoloobveznih 
tristo otrok. Od tega je pouk v Kranjski 
Gori obiskovalo 240 učencev, v Ratečah 
32 in v Gozdu - Martuljku 28. Tedanji 
ravnatelj Jože Gazvoda je ključe nove 
šole prejel 27. novembra 1970. Čez devet 
let so šolo poimenovali Osnovna šola 
Jeseniško-bohinjskega odreda Kranjska 
Gora. "Če se skušamo vživeti v takratni 
čas, bomo spoznali, da so se občani za-
vedali, da mora nova šola stati na naj-
boljšem mestu. Tam, kjer se bodo otroci 
iz teh krajev najbolje počutili in veliko 
naučili," je dejal ravnatelj Milan Rogelj 
in dodal: "Kolektiv je skupaj z vodstvom 
oblikoval sodoben program, prilagojen 
tukajšnjim hitro razvijajočim se turi-
stičnim krajem. Naravne danosti so 
omogočile, da so poleg pouka začeli iz-
vajati tedenske tečaje smučanja, smu-
čarskega teka in plavanja." Poudaril je 
še, da je šola vedno imela podporo lo-
kalnega okolja in Občine Kranjska Gora.
Župan Občine Kranjska Gora Janez 
Hrovat se je ob tem spomnil svojih 
osnovnošolskih dni. "Kot prvošolec 
sem ravno pred petdesetimi leti zako-
rakal v popolnoma novo šolo, na kar 
smo bili učenci tedaj zelo ponosni. 
Šola vsa leta izpolnjuje visoke stan-
darde in se umešča na nivo najbolj-
ših šol, kar otrokom in učiteljem nudi 
odlične pogoje vzgoje in izobraževanja. 
Poleg tega je po temeljitih obnovah in 
sanacijah, tudi telovadnice, vrtca in 
igrišča, še vedno ena najmodernejših 
šol, kar sem jih obiskal v času svojega 
županovanja," je dejal župan.
Prireditev ob 50-letnici šole so junija 
pripravili v treh skopih, v katerih so se 
predstavile prva, druga in tretja tria-
da. Vsi učenci so prejeli ročno izdelano 
torbico, ki jih je sešila Vesna Markelj, v 
njej pa šolski časopis z naslovom Pre-

plet, ki so ga izdali ob šolskem jubileju. 
Nastal je kot preplet sedanjih in prete-
klih šolskih dogodkov, spominov, raz-
mislekov in vtisov nekdanjih in aktu-
alnih učiteljev, ravnateljev in učencev. 
Med drugim so predstavili zgodovinski 
pregled, šolo na daljavo, najuspešnej-
še športnike šole, spomine na prvi in 
zadnji šolski dan, dejavnosti in projek-
te, ob koncu so tudi imensko navedli 
učence in učenke vseh petdesetih ge-
neracij, ki so na njihovi šoli zaključili 

obvezno osnovnošolsko izobraževanje. 
Pri izdelavi Prepleta so sodelovale Cvet-
ka Pavlovčič, Katarina Kejžar, Marta 
Mertelj in Barbara Puš. Šolski časopis 
so prejela tudi gospodinjstva v kranj-
skogorski občini.
Ob jubileju šole jim je tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor na-
menil izvirno čestitko, in sicer na kon-
ferenci na Zoomu, kjer se je srečal z 
učenci devetega razreda in se z njimi 
pogovarjal o njihovih poklicnih izbirah. 

Osnovna šola prepletla petdeset uspešnih let 
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora je 27. novembra lani praznovala 
petdeset let od odprtja. Jubilej so v začetku junija zaznamovali z rojstnodnevno 
prireditvijo. Ob tej priložnosti so izdali tudi šolski časopis Preplet. 

Ravnatelj Milan Rogelj je v svojem govoru ob petdesetem jubileju dejal, da ima šola 
pomemben delež tudi pri izjemnih uspehih kranjskogorskega okolja. / Foto: Tina Dokl

Prireditev ob 50-letnici Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so pripravili v treh 
skopih, v katerih so se predstavili učenci vseh treh triad. / Foto: Tina Dokl
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"Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, 
delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v 
roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne 
zvesto prenesite na svoje otroke. (Albert Einstein)." Takšno 
je posvetilo devetošolcem, ki so se v šolskem letu 2020/21 
poslovili od osnovnošolskih klopi in so bili izjemno uspe-
šni vseh devet let. V sredo, 23. junija, jim je na sprejemu 
v dvorani Ljudskega doma v Kranjski Gori za njihov uspeh 
čestital župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat in jim 
podelil županovo petico z željo, da bi bili tako uspešni še 
naprej. Župan je poudaril, da mu je v veliko čast spregovo-
riti pred "cvetom mladine" občine Kranjska Gora. "Ponosni 
smo mi na vas, kot vi bodite ponosni na osnovno šolo, ki 
ste jo zaključili. Ponosni bodite na učitelje, ravnatelje in vse 
pedagoge, ki so se vsa leta trudili z vami in vas vsa ta leta 
skupaj s starši, starimi starši ... izoblikovali v tako čudovite, 
odlične učence." 
Župan jim je zaželel, naj iz osnovnošolskih let ponesejo s 
seboj le najboljše, iz teh najlepših spominov pa črpajo ti-
sto, kar jim bo dajalo moč za življenje, poklicno kariero in 
kar je najpomembnejše: da bodo izbrali tisto, kar jih bo 
veselilo in osrečevalo. "Ponosni bodite tudi na svoje kraje, 
kjer ste preživljali prva leta življenja in devet let osnovne 
šole ... Enkrat boste morali prevzeti štafeto od nas starejših 
in jo ponesti naprej," je sklenil župan Hrovat.

Ko smo učence povprašali po najlepšem spominu na 
osnovnošolska leta, in odločiti o tem so se morali hitro, jih 
je večina povedala, da je bila to šola v naravi, naj bo v Izoli, 
Novigradu, na Vršiču ..., predvsem zaradi druženja. 

ŠEST NAJUSPEŠNEJŠIH NA OŠ JOSIPA VANDOTA  
KRANJSKA GORA

Na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so županovo petico 
prejeli Mark Cizelj, Ožbej Grilc, Gal Grudnik, Lara Hojnik, 
Peter Jakelj in Katjuša Pristavec.
Mark Cizelj se je vpisal na Gimnazijo Franceta Prešerna 
Kranj, ker meni, da ima odličen program, ki ga bo lahko 
uskladil s treningi smučarskih skokov. V prostem času se 
Mark ukvarja še z gorskim kolesarstvom in smučanjem 
prostega sloga. Peter Jakelj se je vpisal na Gimnazijo Že-
limlje. "Ker vem, da je zelo dobra gimnazija, postavljena 
v lepo okolje. Upam, da bo zabavno in da bodo tudi ocene 
ostale takšne, kot sem jih imel v osnovni šoli," je povedal. 
Peter svoj prosti čas v glavnem namenja igranju na bobne, 
karateju in smučanju.
Lara Hojnik se je vpisala na Srednjo šolo za farmacijo, koz-
metiko in zdravstvo v Ljubljani, smer kozmetični tehnik. 
"To me veseli in nisem želela nikamor drugam," je pove-
dala. Veseli jo tudi področje dermatologije in plastične ki-
rurgije in o tem bo morda razmislila za naprej. V prostem 
času igra košarko, smuča, sodeluje v dramskem krožku.
Gal Grudnik bo šolanje nadaljeval v Šolskem centru Kranj, 

Prejeli so posebno priznanje, županovo petico
Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat je dvanajstim devetošolcem obeh 
osnovnih šol v občini, zelo uspešnim vseh devet let, podelil županovo petico.

Učenci z županom Janezom Hrovatom / Foto: Primož Pičulin
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smer tehniška gimnazija. Tehniški poklici ga v splošnem 
zanimajo in želi dobiti še veliko znanja o tem. Rad pa bi 
postal pilot. V prostem času igra golf in smuča.
Ožbej Grilc je najprej pohvalil valeto, ki jo je kranjskogor-
ska osnovna šola imela v Ljudskem domu. Šolanje bo na-
daljeval na Gimnaziji Želimlje zato, da dobi čim boljšo izo-
brazbo in da se po njej lahko vpiše na katerokoli fakulteto. 
Ožbej igra na violo, sodeluje v dramskem krožku in rad 
smuča. 
Katjuša Pristavec pa bo šolanje nadaljevala na Gimnaziji 
Jesenice. Gimnazijski program je izbrala, ker ta pušča od-
prte možnosti za naprej, jeseniško gimnazijo pa zato, ker 
je najbližje domu.

ŠEST NAJUSPEŠNEJŠIH NA OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA
Na OŠ 16. decembra Mojstrana so županovo petico prejeli 
Ajda Kemperle, Tezej Križanič Žorž, Živa Melihen, Ažbe Mo-
čivnik, Hana Ula Podlipnik in Ana Poljanšek Žagar.
Ajda Kemperle bo šolanje nadaljevala na Gimnaziji Jeseni-
ce. Kot je dejala, splošna gimnazija pušča odprte možnosti 
za naprej, saj še razmišlja o tem, na katerem področju bi 
najraje delovala. V prostem času se Ajda ukvarja s špor-
tnim plezanjem, kolesarjenjem in ustvarjanjem. 
Tezeju Križaniču Žoržu bosta v spominu ostala tudi valeta, 
zaključek celotnega osnovnega šolanja in veselje ob tem, 

da so pa nekaj "že dali čez". Šolanje bo nadaljeval na I. gim-
naziji Celje, smer umetniška gimnazija, ker igra violonče-
lo. Za naprej razmišlja o vpisu na Akademijo za glasbo ali 
tujini. Igra še klavir.
Živa Melihen je prav tako pohvalila valeto, ki so jo imeli v 
telovadnici mojstranske šole. Vpisala se je na Gimnazijo 
Jesenice. Želi, da bi imela čim boljše ocene in da bi bila čim 
uspešnejša. V prostem času rada teče na smučeh.
Tudi Hana Ula Podlipnik bo šolanje nadaljevala na Gimna-
ziji Jesenice. Kot je povedala, bo imela z vpisom na splošno 
gimnazijo na voljo še štiri leta, da se pravilno odloči za 
naprej. Hana Ula igra prečno flavto, poleg tega rada plava 
in s prijateljicami igra odbojko na mivki. 
Ko je Ažbe Močivnik 15. junija dobil spričevalo za deveti 
razred, je bilo spričevalo popolno, s tem pa tudi njegovo 
veselje. Šolanje bo nadaljeval na Gimnaziji Jesenice, ker 
je najbližja. Za naprej v tem trenutku razmišlja o študi-
ju psihologije na Filozofski fakulteti. Ažbe v prostem času 
igra kitaro, ukvarja se tudi s streljanjem z zračno puško v 
SD Triglav. 
Ane Poljanšek Žagar na sprejemu ni bilo in tudi njej ob tej 
priložnosti čestitamo za uspeh. 
Vseh dvanajst najuspešnejših učencev z obeh šol je za da-
rilo prejelo mednarodno knjižno uspešnico 12 pravil za 
življenje: Protistrup za kaos avtorja Jordana B. Petersona.

Best Western hotel Kranjska Gora je letos 
znova pod svoje okrilje vzel vsa štiri 
teniška igrišča ob hotelu. Kar je pomemb-
no poudariti: teniška igrišča ostajajo in so 
preurejena ter z novo peščeno podlago 
namenjena tako hotelskim gostom kot 
zunanjim uporabnikom. "Predvsem smo 
želeli dvigniti kvaliteto igrišč, ki mora biti 
sorazmerna s kvaliteto hotela in njegove 
okolice. Verjamem, da je naša ponudba, 

ki je na ustreznem nivoju, tudi v interesu 
lokalne turistične organizacije, lokalnega 
prebivalstva in gostov," je povedal Dejan 
Steiner, generalni direktor Best Western 
hotela Kranjska Gora. Cene so prilagodili 
ponudbi in so enotne za vse uporabnike 
igrišč, še naprej pa nudijo številne ugod-
nosti in popuste s sezonskimi članarinami, 
kar velja tudi za lokalno prebivalstvo. Tako 
srebrna, zlata kot črna sezonska članarina 
omogočajo neomejeno število ur igranja 
tenisa, popuste za gostinske in velneške 
storitve, brezplačno izposojo športne op-
reme ... Na voljo so različni teniški paketi, 
odlično sodelujejo s trenerko in učiteljico 
tenisa Zarjo Bole, ki nudi individualno 
poučevanje tenisa ter šolo tenisa z mini in 
nadaljevalnim programom. 
Preuredili pa niso samo teniških igrišč. V 
idiličnem okolju kompleksa je preurejena 
terasa z brunarico, kjer ob koncih tedna 
načrtujejo poletne večere akustične 
glasbe, kar dodatno prispeva k splošni 
ponudbi na destinaciji. Nekaj dreves, ki jih 
je močno poškodoval lanski vetrolom in 
so bila neplansko posajena, so odstranili. 
Prav tako so odstranili stara otroška igrala, 
ki niso bila več varna niti dovolj kvalitetna. 
Urejanje okolice korak za korakom zdaj 

skrbno načrtujejo, hotelski kompleks pa 
bodo energetsko sanirali. 
Po besedah Dejana Steinerja sta 
konkurenčnost in kvaliteta – in ne 
množičnost – odgovor na sodobne izzive 
turizma. Temu v Best Western hotelu 
Kranjska Gora tudi sledijo. 
Več na: www.bw-kranjskagora.com/
tenis-klub/

Vabimo vas na igro tenisa na preurejenih igriščih
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KARMEN SLUGA

Organizatorji slovesnosti so se na po-
budo kranjskogorskega župana Jane-
za Hrovata sestali že v začetku junija. 
Sestanka so se udeležili veleposlanik 
Ruske federacije v Republiki Sloveni-
ji Timur Eyvazov, člani Društva Slo-
venija Rusija ter zaposleni na kranj-
skogorski občini. Sobotni termin sicer 
ni tradicionalen, saj je slovesnost obi-
čajno na nedeljo, a je kranjskogorski 
župan ugodil želji Rusov, ki želijo biti 

dan pozneje že v Sankt Peterburgu na 
vsakoletni paradi ruske flote, katere 
pokrovitelj je Vladimir Putin. 
Tudi letos poleti član Društva Sloveni-
ja Rusija Simon Oblak skrbi za dneve 
odprtih vrat Ruske kapelice. Letos jih 
je opravil že trideset, lani pa od aprila 
do oktobra 103. Obiskovalcem, med ka-
terimi je lani in letos veliko Slovencev, 
ki za bivanje na Gorenjskem uporabijo 
turistične bone, osvetli dogodke iz prve 
svetovne vojne, prihod ruskih vojnih 
ujetnikov v Kranjsko Goro, razlaga jim 
o gradnji ceste čez Vršič, tragediji pod 
Malo Mojstrovko in grobiščih. Rad se 
spomni tudi obiska sedanjega patriar-
ha Kirila pod Vršičem. "Do leta 2008 je 
bil patriarh Ruske pravoslavne cerkve 
Aleksej II. Po njegovi smrti decembra 
2008 je vodenje cerkve začasno prevzel 
metropolit smolenski in kaliningrajski 
Kiril. Januarja 2009 so bile volitve no-

vega patriarha v Moskvi. Kandidati so 
bili trije, za patriarha pa je bil na koncu 
izvoljen prav Kiril. Ta je pred dvajseti-
mi leti obiskal Kranjsko Goro in vodil 
slovesnost pri Ruski kapelici. Z rusko 
delegacijo je bival v Hotelu Lek v sobi 
številka dvajset, ki so jo pozneje ozna-
čili kot "patriarhovo sobo". Kiril je na 
družabnem srečanju leta 2001 vse goste 
navdušil, ko je vzel v roke mikrofon in 
zapel znano rusko pesem Gospodine, 
pomiluj. Njegov globoki glas in obisk 
mi bosta za vedno ostala v spominu. 
Srečal sem ga tudi leta 2017 na spreje-
mu, ki ga je na čast slovenske delega-
cije priredil predsednik Vladimir Putin. 
Osemdeset Slovencev je povabil na pa-
rado in priredil posebno kosilo, kamor 
je prišel tudi patriarh Kiril. Ob prihodu 
me je ustavil, objel in poljubil ter dodal, 
da me pozna iz Ruske kapelice, na ka-
tero ima zelo lepe spomine," je s pono-
som povedal Oblak.

Dvajset let od obiska patriarha 
Kirila pri Ruski kapelici
Slovesnost pri Ruski kapelici bo letos potekala v 
soboto, 31. julija. Program bo tradicionalen, število 
udeležencev pa bo določil Nacionalni inštitut za javno 
zdravje glede na takratno epidemiološko sliko.

Simon Oblak, član Društva Slovenija Rusija

V soboto, 5. junija, smo se v Planici 
zbrali poslanci Zbora občin, enega od 
zborov prvega slovenskega parlamen-
ta, ki ga je vodil predsednik Ivo Bizjak. 
Srečujemo se že trideset let, vsakič v 
drugi občini. Ker sem bil tokrat jaz na 
vrsti, da organiziram srečanje, sem se 
odločil za Kranjsko Goro. V lepem sonč-
nem vremenu se nas je trideset udele-
žencev srečanja zbralo pred Nordijskim 
centrom v Planici, kjer nas je prisrčno 
pozdravil župan Jani Hrovat in nam 
na kratko predstavil občino. "Varuh" 
Nordijskega centra Jure Žerjav pa nam 
je potem razkazal center in nas pope-
ljal s sedežnico na vrh velikanke. Za 
večino udeležencev je bilo to enkratno 
doživetje: prijazen sprejem, smučarski 
tekači v juniju na snegu, mladi skakal-
ci na treningu na plastični skakalnici, 
muzej v centru. Odlično kosilo v Gosti-
šču UH nam je pripravila gospa Sonja; 
tudi rateški krapi so bili na jedilniku. 
Za zaključek druženja smo obiskali še 
Planinski muzej v Mojstrani. 
Ob slovesu mi je eden od kolegov dejal: 
"Veš, dve Sloveniji sta, eno nam prika-
zuje dnevno naša TV kot državo, ki je 
polna sovraštva, vulgarnega obnaša-
nja, intrig, goljufij in podobnih neče-
dnosti, druga pa je tista, ki smo jo mi 
danes doživeli; dežela delavnih, prija-
znih ljudi, ki se trudijo, da bi bilo v nji-
hovi občini vsem dobro." Sam pa sem 
ga dopolnil z mislijo, da smo tudi mi, 
poslanci Zbora občin, prvega sloven-
skega parlamenta, dokaz, da sta dve 
Sloveniji: bili smo člani raznih strank, 
različnih svetovnih in političnih pogle-
dov, pa se vseeno vsako leto že trideset 
let srečujemo kot kolegi in prijatelji.
Vsako leto obiščemo drugo občino in 
vedno znova ugotavljamo, kako lepo in 
uspešno državo smo od blizu pomagali 
rojevati.

Avgust Mencinger,  
Radovljica 

Prejeli smo

Srečanje v Kranjski 
Gori

Tudi letos poleti član Društva 
Slovenija Rusija Simon Oblak 
skrbi za dneve odprtih vrat 
Ruske kapelice.
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Prvošolci z Osnovne šole 16. decembra Mojstrana in Osnov-
ne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so v letošnjem šol-
skem letu pridno nosili rumene rutke in tako poskrbeli za 
večjo varnost v cestnem prometu. Na Svetu za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranjska Gora so zato 
zanje pripravili priznanja in nagrade, obiskali pa so jih 
tudi podžupan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša, poli-
cist Benjamin Kalan in kandidat za policista Bojan Bavrlič. 
Vsi so jim zaželeli prijetne, brezskrbne in predvsem varne 
poletne počitnice. 

Pridno so nosili rumene rutke

Prvošolci v Kranjski GoriPrvošolci v Mojstrani

KARMEN SLUGA

Že 13. leto na pobudo nekdanjega župnika na Dovjem Fran-
ca Urbanije križ roma čez mejo – iz Bekštanja (Finkenste-
in) na avstrijskem Koroškem čez Jepco na Dovje, in sicer 
v znak spoštovanja in prijateljstva med sosednjima naro-
doma. 
Junija so križ znova prinesli na Dovje, kjer je bil pri spo-
meniku Jakobu Aljažu tudi kratek program, za katerega so 
poskrbeli člani Turističnega društva Dovje - Mojstrana. Ob 
zvokih harmonike se je slišala slovenska pesem, prišla sta 
oba župana – Janez Hrovat in Christian Poglich – zbrane 
pa je pred začetkom predsedovanja Svetu Evropske unije 
neformalno nagovoril domačin Gašper Dovžan, državni 
sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve. Blagoslov kri-
ža sta opravila nekdanji dovški župnik France Urbanija in 
zdajšnji župnik z Jesenic, ki soupravlja dovško župnijo, Bo-
ris Rozman. Tretji konec tedna v juliju bo križ znova romal 
na avstrijsko stran, s seboj pa bo nosil prav posebno željo: 
da bi Anino kočo na Jepci, ki je bila med drugo svetovno 
vojno uničena, obnovili. Že lani so predstavniki združenja 
prijateljev Anine koče pod vodstvom Josefa Puschana peti-

cijo za ponovno izgradnjo Anine koče predali predsedniku 
koroškega deželnega zbora Reinhartu Rohru. "Nova koča 
bi imela poleg oskrbe planincev in gorskih kolesarjev tudi 
širši cilj. Lahko postane kraj srečevanja in sodelovanja na 
krajevni, deželni in meddržavni ravni," je prepričan tudi 
član in sopobudnik združenja prijateljev Anine koče Mar-
jan Tolar iz Mojstrane.

Romarski križ znova  
na Dovjem

Slovesnost na Dovjem
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KATJA MIKLIČ (PNZ, D. O. O.)

Celostna prometna strategija 
(CPS) je strateški dokument ob-
čine za trajnostno načrtovanje 
prometa. Gre za inovativen pri-
stop k načrtovanju, ki klasične 
metode načrtovanja prometa 
nadgrajuje z vključevanjem in 
sodelovanjem javnosti. Z jasno 
določeno vizijo in cilji skuša do-
seči celostne spremembe in po-
sledično večjo kakovost bivanja 
za zdajšnje in prihodnje genera-
cije.
Namen CPS je zasnovati dolgo-
ročni proces trajnostnega na-
črtovanja prometa, ki bo prebi-
valcem in obiskovalcem občine 
ponujal bolj učinkovite, vključu-
joče, okolju in zdravju prijazne 
oblike potovanja po občini in 
širše.

Vizija celostne ureditve prometa v letu 2030
Predstavljajte si občino Kranjska Gora čez deset let. Kaj bi radi videli?

VIZIJA: Parkirišče P+R Kranjska Gora z ureditvijo za pešce in kolesarje. Izboljšana varnost v prometu, še posebej za najranljivejše 
udeležence – pešce, kolesarje, med njimi otroke in starostnike.

DANES: Borovška cesta in parkirišče ob policijski postaji v Kranjski Gori

Vizualizaciji, prikazani na dveh izbranih lokacijah, sta informativne narave  
in predstavljata delčke dolgoročne vizije ureditve prometa. Gre za idejne predloge 
možnih ureditev in ne za konkretne projektne rešitve.
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VIZIJA: Parkirišče P+R Mojstrana z ureditvijo za pešce in kolesarje. Uravnotežen razvoj vseh vrst prometa na način, da ustreza tako 
običajnim letnim obremenitvam kot tudi porastu prometa v turistični sezoni.

DANES: Triglavska cesta ob Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani

VIZIJA OBČINE KRANJSKA 
GORA:

»Občino Kranjska Gora leta 2030 
označuje vitalna in močna lokalna 
skupnost, ki povezano, pametno, 
vključujoče in učinkovito deluje 
v dobro vseh generacij, narave in 
podnebja. 
Trajnostno in načrtno upravljanje 
turizma, vzdrževan javni prostor, 
negovana kulturna krajina, ohra-
njena kulturna dediščina in običaji, 
profesionalne in dostopne javne 
storitve ter urejena infrastruktura 
in celovit sistem trajnostne mo-
bilnosti, ki povezuje kraje in ljudi 
Zgornjesavske doline, zagotavljajo 
temeljne pogoje za kakovostno, 
zdravo in uravnoteženo bivanje 
prebivalcev in obiskovalcev na sti-
čišču treh dežel.«

“Vizija brez ukrepov 
je sanjarjenje. 
Ukrepi brez vizije  
so nočna mora.” 

(japonski pregovor)
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Peter je perfekcionist, vedno je vadil 
in se trudil po svojih najboljših mo-
čeh," je Petra Jaklja iz Kranjske Gore 
ob uspešnem zaključku šestih let pro-
grama nižje stopnje Glasbene šole Je-
senice pohvalil njegov učitelj Boštjan 
Gradišek. Peter je obiskoval program 
tolkal, in čeprav najraje igra na bob-
ne, je v procesu pridobivanja glasbe-
ne izobrazbe spoznal celoten program 
tolkal, od ksilofona, marimbe, vibra-
fona do drobnih tolkal ... Kar pomeni 
veliko vaje tudi doma. Je član Mladin-
skega pihalnega orkestra Glasbene 
šole Jesenice, na kanalu na YouTubu 
je objavljen simpatičen posnetek nji-
hovega nastopa iz 16. junija letos z iz-
borom živahnih ritmov Best of Blues 
brothers.
Nadarjeni mladenič se je junija poslo-
vil tudi od osnovnošolskih klopi kot 
odličen učenec vseh devet let in bo 
šolanje nadaljeval na Gimnaziji Želi-
mlje. Kot je povedal, formalno glas-
beno izobraževanje zaključuje, ker bo 
stanoval v internatu in ker bi se rad 
zbrano posvetil šoli. No, bobnov kljub 
temu ne bo postavil v kot, kajti tudi 
glasba mu veliko pomeni in zapolnju-
je njegov prosti čas. "Rad jo poslušam 
in zraven igram. Še največkrat rok."
Med Petrovimi najlepšimi spomini 
sta bila dva nastopa na festivalu dru-
žin, ki ga vsako leto priredi Glasbena 

šola Jesenice, njihov zadnji nastop je 
bil zaradi koronarazmer po aplikaciji 
Zoom. Družine si same izberejo pro-
gram in instrumente, strokovni sode-
lavci glasbene šole pa jim priskočijo 
na pomoč z mentorstvom. Pa poglej-
mo družinski sestav: Peter je igral na 
bobne, njegov brat Gregor na električ-
no kitaro, sestrični Vida in Marta na 
klavir in sestrična Minca na harmo-
niko. Prvič so sodelovali s pesmijo Our 
house (Madness), naslednjič s pesmi-
jo Mamma Mia (Abba).
Peter sodeluje tudi pri dramski skupi-
ni KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, 
a je raje tehnik kot pa igralec. Ravno 

pred kratkim je znova kot odrski teh-
nik sodeloval v predstavi Boš lešnik? 
otroške dramske skupine KPD Josip 
Lavtižar. 
A glasba naj ostane rdeča nit tega pri-
spevka ... Petrov učitelj Boštjan Gra-
dišek je v svojem prostem času glas-
beni urednik na Valu 202 in je tudi 
član glasbenih skupin Los Ventilos in 
Balladero. Odkril je že več mladih ta-
lentov in morebiti bomo v prihodnje v 
kakšni zasedbi na bobnih slišali tudi 
Petra, ki ima že na pragu srednješol-
skih let svoj moto: "Česar se lotim, iz-
peljem, kot je treba – in še malo čez, 
če se da."

Bobna tudi v domači hiši
Peter Jakelj je na pragu srednejšolskih let, in čeprav se v polni meri želi posvetiti 
izobraževanju na Gimnaziji Želimlje, bobnov ne bo postavil v kot. 

Peter Jakelj in Boštjan Gradišek na zadnji uri pred Petrovim zaključnim izpitom v Glasbeni 
šoli Jesenice

Andrej Mežik iz Rateč je junija svoje fotografije razstavljal v prostorih Farnega kultur-
nega društva na Koroški Beli. Razstavo so naslovili Moja Dolina. Kot je povedal Andrej 
Palovšnik iz društva, ima vsako postavljanje razstave z avtorjem poseben čar, saj av-
torja spoznaš tudi drugače, globlje. "Pri nas je Andrej Mežik že gostoval pred šestimi 
leti z razstavo Ujeti trenutki. Tudi tokratna razstava so ujeti trenutki, ujeti v njegovi 
Zgornjesavski dolini, na katero je še posebej navezan." Razstava je bila dobro obiska-
na, na Koroški Beli pa se že veselijo kakšnega novega sodelovanja z njim. K. S.

Andrej Mežik razstavljal na Koroški Beli
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Samo 43,92€ s kuponom do 31.7.2021

V zbirnem centru Tabre so postavili kotiček 
za oddajo še delujočih in nepoškodovanih 
aparatov, ki jih uporabniki ne potrebujejo 
več: pralne stroje, hladilnike, računalnike, 
zabavno elektroniko, male gospodinjske 
aparate, igrače, mobilne telefone, sesal-
nike ... Zbranim aparatom bodo preverili 
funkcionalnost in električno varnost ter jih 
vrnili na trg po primerni ceni ali podarili. 
Kotiček je postavila družba ZEOS v sklopu 
projekta Life Spodbujamo e-krožno s par-
tnerji Zbornico komunalnega gospodar-
stva pri GZS in podjetjem TSD ter Komuna-
lo Kranjska Gora. S. K. 

Kotiček za oddajo ...

SUZANA P. KOVAČIČ

Skupna pobuda Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč 
krožnik, ki je nastala v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Go-
renjske in Zavodom Tri – Grozd NVO Gorenjske, spodbuja 
občine, da jim namenijo del javnih površin. K pobudi je že 
pristopilo 14 gorenjskih občin, med njimi Kranjska Gora. 
To je še posebno pomembno, saj je letošnja pozeba pov-
zročila pomanjkanje paše za žuželke opraševalke.
Namen projekta je, da se na površinah, ki ne služijo kme-
tijskemu namenu (v parkih, na krožnih križiščih, v okoli-
ci šol, občin ...), zasejejo travniške rože in s tem žuželkam 
in drugim živalim zagotovijo hrano in prebivališče, poko-
sijo pa jih šele, ko travniške cvetlice odcvetijo in se čebele 
najedo. Namen projekta je tudi pokazati širši javnosti, da 
jim ni treba hoditi v oddaljene vasi visoko v hribih, da 
bodo lahko videli lepe cvetoče travnike, ampak si lahko 
ta lep ambient ustvarijo doma na vrtovih, zelenicah ob 
hišah, stanovanjskih blokih.
Cvetoči travniki so tudi odlična učilnica na prostem, od-
rasli in otroci lahko opazujejo različne cvetlice (črna de-
telja, ivanjščica, kozja brada ...) in razne žuželke (čebe-
le, muhe, čebele samotarke, pikapolonice ...), poleg tega 
travnik služi kot zavetišče mnogim živalim (čmrlji, miši, 
kobilice …) in vir hrane. Kot pravijo v Čebelarski zvezi Go-
renjske in regionalnem stičišču Grozd NVO, je dolgoroč-

Ponudimo čebelam 
cvetoč krožnik
Pobudi Veliki traven in rožnik – 
čebelam cvetoč krožnik se je pridružila 
tudi Občina Kranjska Gora. 

Že 30 let  z vami

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in podjetje Optifarm sta 
začela sodelovati pri skupnem projektu Lokalna preskrba po 
občinah Bohinj, Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica 
in Žirovnica. Cilj je predstaviti sistem in možnosti za vključitev 
pridelovalcev k sodelovanju, zadnji in največji cilj pa je aktivno 
obveščanje javnosti o pomenu lokalne prehranske samooskrbe. 
V radovljiškem podjetju Optifarm so razvili mobilno aplikacijo 
Optifarm Smart, ki deluje kot priročna spletna tržnica. "Z mobil-
no aplikacijo Optifarm Smart, ki je brezplačno dostopna na App-
Store in GooglePlay, preprosto, pregledno in varno povežemo 
kmetijo s končnimi kupci – tako iz Gorenjske kot v nadaljevanju 
celotne Slovenije. S tem podpiramo slovensko kmetijstvo in lo-
kalno pridelavo in s kratkimi prehrambnimi verigami zmanjšuje-
mo onesnaževanje okolja," je povedal Gaber Terseglav, direktor 
podjetja Optifarm. Če bi svojo ponudbo radi predstavili tudi na 
digitalni tržnici in bili vidni kupcem na Gorenjskem in na obmo-
čju celotne države ali pa želite dodatne informacije, vas vabijo, 
da stopite v stik z njimi. Kupce pa vabijo k namestitvi brezplačne 
aplikacije iz trgovine GooglePlay ali AppStore (vpišete Optifarm 
Smart). Zagotavljajo, da izbrane izdelke zlahka naročite, plačate 
in prevzamete na prevzemnih točkah oziroma vam naročilo do-
stavijo na izbrani naslov. "Prodaja s pomočjo mobilne aplika-
cije je tek na dolge proge. Mreža ponudnikov in kupcev se gradi 
počasi, bližnjic ni. Ključno je sodelovanje s čebelarji, kmeti, 
vinarji, sadjarji ..." je poudaril Terseglav. S. K. 

Spletna tržnica za dostop  
do svežih izdelkov

na želja, da to postane stalna praksa: da se cvetoče javne 
površine razširijo in da se poveča biotska raznovrstnost. 
Varujmo naravo, kolikor jo lahko, vsak na svoj način, po 
svojih močeh, je skupni poziv. Več o pomenu opraševalcev 
in njihovem življenju je napisano v brošuri Pomen opraše-
valcev za kmetijstvo avtorja Danila Bevka. 
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Mirko Malle se je rodil leta 1984 v Ce-
lovcu in maturiral na tamkajšnji Slo-
venski gimnaziji. Študiral je najprej 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru, 
smer likovna pedagogika, med letoma 
2004 do 2008 pa je študiral slikarstvo 
na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani in zadnje šolsko leto prek iz-
menjave v okviru Erasmusa zaključil 
na Faculdade de Belas Artes v Portu 
na Portugalskem. Diplomiral je pod 
mentorstvom prof. Gustava Gnamuša 
z vizualizacijo glasbe. Tedaj se je raz-
glasil za barvnega dirigenta. Bil je tudi 
član mednarodnega umetniškega 
kolektiva AAI (Articulacion Artistica 
Internacional). Kot slikar, ilustrator, 
karikaturist ustvarja za tednik koro-
ških Slovencev Novice in je mentor 
likovnih delavnic med Slovenijo in 
Avstrijo.
"Mirko Malle je že v sklopu študija 
začel absorbirati najnovejše pristope 
k modernemu likovnemu izrazu in 
vključevanju različnih umetniških 
elementov v svoje delo. Tako je ustva-
ril svoje prve glasbeno-vizualne in-

stalacije, v katerih raziskuje razmerja 
med slikarstvom, glasbo in poezijo. 
Analitično in problemsko se v svo-
jem umetniškem ustvarjanju dotakne 
vseh temeljnih postavk abstraktnega 
slikarstva," je Mirka iz znane družine 
Mallejevih predstavila kustodinja raz-
stave Špela Smolej Milat, ki je besedilo 
povzela po recenziji Aljaža Pogačnika 
(sprevod A. A. I., Gornjesavski muzej 
Jesenice, 2013) in Janka Rožiča (raz-
stava Iz dnevnika nekega miniaturi-
sta, Hostel Celica, 2016).
Kot je povedal avtor, se na pričujoči 
razstavi predstavlja s tremi segmenti 
umetniškega udejstvovanja: Iz dnev-
nika miniaturista, Variacije na Marti-
na Esterla in Svetlobne slike s poezijo 
iz produkcije kolektiva A. A. I.
"Zavedamo se, da smo tako rekoč na 
tromeji in kako pomembno je pove-
zovati življenje in ustvarjalce na eni 
in drugi strani Karavank. Tako smo 
tudi danes na razstavo povabili po-
slovodjo Slovenske prosvetne zveze 
Mitjo Rovška, njegov predhodnik dr. 
Janko Malle pa je oče današnjega raz-
stavljavca. Z družino Malle se torej 
poznamo. Tudi Mirka Malleja smo že 

spoznali leta 2013 v okviru skupinske 
razstave 'sprevod A. A. I.' na Jeseni-
cah," je ob odprtju razstave povedala 
v. d. direktorice Gornjesavskega mu-
zeja Irena Lačen Benedičič. Kot je še 
poudarila, želijo z razstavo, ki so jo po-
stavili v galerijski prostor Liznjekove 
domačije, opozoriti na pomembnost, 
ki jo imajo umetniki tudi v današnji 
družbi. "Pravijo, da je umetnik pravza-
prav ogledalo, duša tega, kar živimo." 
Poslovodja Slovenske prosvetne zveze 
Mitja Rovšek je povedal, da se je glav-
no sodelovanje z Gornjesavskim mu-
zejem začelo že evropskim projektom 
FLU-LED (zapisovanjem hišnih in le-
dinskih imen), to je projektom, ki je 
potekal na Gorenjskem in Koroškem 
in ga še dopolnjujejo. "Poleg tega pa 
imamo povezavo z Gornjesavskim 
muzejem Jesenice predvsem prek 
razstav (Karavanke – prostor pove-
zav in razhajanj, Korajža je ženskega 
spola, Ko bo cvetel lan ...). Prepričan 
sem, da je še mnogo drugih priložno-
sti za izmenjavo v našem skupnem 
kulturnem prostoru."
Vsekakor zanimiva razstava bo na 
ogled do 29. avgusta.

Razstavlja Mirko Malle, barvni dirigent
Muzej Kranjska Gora je v Liznjekovi domačiji na predvečer državnega praznika 
ob tridesetletnici samostojne Slovenije odprl likovno razstavo koroškega Slovenca 
akademskega slikarja Mirka Malleja.

Mirko Malle (levo) med vodenjem po razstavi.Ob odprtju kitarski blues psihadeliji kantavtorja Samuel Bluesa
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Krajskogorski učenci Glasbene šole Jesenice so to posebno 
šolsko leto vendarle zaključili v prostorih Ljudskega doma. 
"V maju in juniju se jih je večina pripravljala na letni iz-
pit iz igranja glasbil. Ta je sedaj za nami in mirno lahko 
zakorakamo v prihajajoče poletje. V pomladnem času pa 
je potekalo tudi 50. tekmovanje mladih glasbenikov Repu-
blike Slovenije, ki so se ga uspešno udeležili trije učenci iz 
občine Kranjska Gora. Lucija Marija Mesec, ki zaključuje 
četrti razred violončela, je v kategoriji 1.a dosegla srebrno 
plaketo. Njen mentor je Arslan Hamidullin, korepetitorka 
pa Saša Golob. Hana Žagar, ki zaključuje sedmi razred har-
fe, je v kategoriji 1.c dosegla bronasto plaketo. Njena men-

Za takšnim uspehom 
je veliko vaje
Uspešni na 50. tekmovanju mladih 
glasbenikov Republike Slovenije. 

Hana Žagar

Lucija Marija Mesec

Tezej Križanič Žorž

Zala Vidic iz Kranjske Gore se je letos s pesmijo O padanju uvr-
stila v finale pesniškega turnirja 2021 Založbe Pivec in se 19. 
junija v Mariboru potegovala za laskavi naziv vitez/vitezinja 
poezije. "Pesniški turnir je natečajna prireditev, na kateri se že 
enaindvajsetič izbira najboljša izvirna neobjavljena slovenska 
pesem v tekočem letu. Na letošnjem natečaju je s po eno pesmi-
jo sodelovalo 123 pesnikov," so sporočili organizatorji. Vrhunec 
je bila seveda podelitev nagrad. Občinstvo je največ glasov na-
menilo prav pesmi Zale Vidic, strokovna žirija pa je za najboljšo 
pesem razglasila Prvo obhajilo pesnika Kristiana Koželja. V Za-
line roke pa je šla še ena nagrada – za najboljši video. Založba 
je izdala tudi zbornik s finalnimi pesmimi in kratkimi besedili 
strokovne žirije o njih, elektronsko različico zbornika pa je mo-
žno prenesti s spletne strani Založbe Pivec. K. S. 

Zala Vidic dobila kar dve nagradi

torica je Urška Rihtaršič. Tezej Križanič Žorž, ki zaključuje 
osmi razred violončela, je v kategoriji 1.c dosegel srebrno 
plaketo. Njegov mentor je Arslan Hamidullin, korepetitor-
ka pa Saša Golob. Tezej je prav tako uspešno opravil spre-
jemni preizkus in bo šolanje nadaljeval na Umetniški gi-
mnaziji v Celju – glasbena smer," je dosežke povzela mag. 
Karin Vrhnjak Močnik, pomočnica ravnateljice Glasbene 
šole Jesenice.
Na jeseniški glasbeni šoli je potekalo tudi Tekmovanje v 
slušnem prepoznavanju intervalov in akordov, ki sta ga 
organizirala učitelja nauka o glasbi in solfeggia Neža Kri-
žnar in Drejc Pogačnik. Med učenci petih razredov je dru-
go mesto dosegel Tomaž Kofler iz Mojstrane, sicer učenec 
šestega razreda kitare. "Vsem tekmovalcem, mentorjem, 
korepetitorki in staršem iskreno čestitamo. Udeležba na 
glasbenih tekmovanjih pomeni veliko vaje, posvečanja 
časa svojemu glasbilu, učenje not na pamet, poslušanje 
intervalov, akordov in posledično ostrenje posluha, vse to 
ob nujni podpori staršev. Poletje prinaša oddih, počitek, 
navdih in druženje. Doživite ga v polni harmoniji," je skle-
nila Karin Vrhnjak Močnik.



22 | KULTURA

JANKO RABIČ

Občni zbor je bil priložnost, da ocenijo, 
kaj jim je v teh časih le uspelo, novi 
načrti, sicer še s kančkom previdno-
sti, pa naznanjajo vračanje v utečene 
tirnice. Predsednik Marsel Gomboc je 
o teh preteklih težkih časih povedal: 
"Delovanje in ustvarjanje na področju 
kulture je bilo lani marca praktično 
ustavljeno do nekaj dni nazaj, torej 
leto dni in tri mesece. Aljažev prosve-
tni dom je zaprl svoja vrata, sekcije 
so morale prenehati delovati in se 
družiti, člani ožjega upravnega odbo-
ra smo se občasno slišali po telefonu 
za usklajevanje sprotnih stvari. Vmes 
nam je lani poleti uspelo izpeljati 
Aljaževe dneve, kar je bil lep uspeh. V 
sodelovanju s planinskim muzejem, 
drugimi društvi in Župnijo Dovje je 
osrednji poletni dogodek v naših kra-
jih zaradi znanih ukrepov potekal pod 
drugačnimi pogoji, a kljub temu so 
prireditve uspele. Septembra in nekaj 
dni v oktobru smo ponovno za kratek 
čas zagnali del dejavnosti, pa se je 
zgodba ponovila in spet smo bili 'na 
hladnem'. Težko smo se sprijaznili z 
razmerami, saj je naš dom nenadoma 
sameval, v nasprotju s prejšnjimi leti, 
ko je bila dvorana zasedena praktično 
vsak večer."

KULTURA NA HLADNEM

Ob vsej nemoči delovanja so pa pri 
društvu posebej ponosni na letošnjo 
februarsko občinsko proslavo ob slo-
venskem kulturnem prazniku v režiji 
Marsela Gomboca. "Izvedli smo jo na 
povsem drugačen, virtualni način in 
jo poimenovali Kultura na hladnem. 
Zaradi epidemioloških razmer smo 
jo namreč posneli z ATM TV Kranjska 
Gora in jo skoraj v celoti izpeljali zu-

naj, kjer smo na hladnem obujali spo-
mine na našega največjega pesnika. 
Na ogled je bila na ATM TV Kranjska 
Gora, na profilu našega društva na Fa-
cebooku in tudi domačega turistične-
ga društva ter Občine Kranjska Gora. 
Deležni smo bili pohvalnih odzivov 
občinstva, še posebno ogledov, saj so 
številke pokazale, da bi v normalnih 
okoliščinah občinstvo več kot deset-
krat napolnilo našo dvorano."

V NAČRTU 29. ALJAŽEVI DNEVI

Med bogatimi letošnjimi društvenimi 
načrti velja omeniti 29. Aljaževe dneve 
od 26. do 29. avgusta. "Naše društvo že 
tretje leto prevzema nosilno vlogo pri 
organizaciji," je povedal Gomboc in do-

dal: "Pripravili jih bomo skupaj z vse-
mi, ki že sedaj konstruktivno sodelu-
jejo pri načrtovanju vsebin in izvedbi. 
Letošnji bodo bolj planinsko obarvani. 
Med ostalimi načrti naj omenim, da 
se bo sekcija za ročna dela ponovno se-
stala jeseni, in želimo si, da bi aprila 
prihodnje leto pripravila tudi razstavo 
ročnih mojstrovin in delavnic kleklja-
nja. Jeseni bo gledališki podmladek 
pod vodstvom Leone Rabič, ki se vrača 
kot mentorica mladih, skušal nada-
ljevati z gledališko šolo tam, kjer jo je 
ustavil koronavirus. Drugo leto spo-
mladi se nadejamo gledališke produk-
cije tudi z njihove strani."
Triglavski zvonovi bodo obeleži-
li 25-letnico delovanja in načrtujejo 

Kulturni snovalci spet s smelejšimi načrti
Se zavzetim kulturnim snovalcem v krajih pod Triglavom vendarle spet obetajo 
lepši in prijaznejši časi? Sodeč po optimističnih načrtih na junijskem občnem 
zboru članov KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana jim koronačas ni vzel vse volje in 
poguma, jim je pa pošteno zavrl uresničevanje kulturnega poslanstva. 

Marsel Gomboc, predsednik KUD Jaka Rabič in upravnik Aljaževega prosvetnega doma 
na Dovjem / Foto: osebni arhiv
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Med 11. in 18. uro bodo v soboto, 3. 
julija, organizirali tudi brezplačne 
avtobusne prevoze med muzeji na 
relaciji Stara Sava‒Kosova graščina‒
Mojstrana‒Kranjska Gora‒Rateče z 
vodenjem Matjaža Podlipnika (voz-
ni red je objavljen na spletni strani 
Gornjesavskega muzeja Jesenice). 
V Slovenskem planinskem muzeju 
v Mojstrani si boste lahko ogledali 
stalno razstavo Vzpon na goro ter ob-
časni razstavi Lotse in Deset sidrišč 
slovenskega alpinizma. Ob 11.30 bo 
organizirano vodenje s kustosinjo 
Sašo Mesec po razstavi Odprava v 
južno steno Lotseja 1981. V Muzeju 

Kranjska Gora, v Liznjekovi doma-
čiji, si boste ogledali stalno razstavo 
in občasno razstavo akademskega 
slikarja Mirka Malleja, barvnega di-
rigenta. Ob 14. uri bo vodenje po Li-
znjekovi domačiji s kustosinjo Špelo 
Smolej Milat. V Muzeju Rateče, v Kaj-
žnkovi hiši, pa si boste ogledali stal-
no razstavo Etnološka dediščina Ra-
teč in Jervahova mizarska zbirka. Ob 
16. uri bo po Kajžnkovi hiši vodenje 
s kustosinjo Natalijo Štular. Uradni 
program ob jubileju muzeja, danes 
Gornjesavskega muzeja Jesenice, pa 
bo ob 10. uri na Stari Savi na Jeseni-
cah. Več informacij (tudi morebitnih 
spremembah programa) je na www.
gmj.si in FB-strani GMJesenice. 

Ob jubileju brezplačen obisk 
muzejev od Jesenic do Rateč
Ob sedemdesetletnici muzeja na Jesenicah bodo v 
soboto, 3. julija, med 10. in 17. uro, brezplačni ogledi 
vseh njihovih muzejev (samostojno ali vodeno).

V Slovenskem planinskem muzeju je na ogled tudi razstava Odprava v južno steno 
Lotseja 1981. "Do leta 1981 je bila južna stena Lotseja že deset let najrazvpitejši izziv 
svetovne alpinistične elite. Stena je odbijala slavna alpinistična imena in dobivala ocene 
'stena pošast', 'stena plazov', 'stena za leto 2000' … Tudi do naših alpinistov ni bila 
prizanesljiva. Aleš Kunaver, vodja odprave, je zapisal: Napori v tej steni so nečloveški." 
Povzeto iz besedila na razstavi. / Foto: Gorazd Kavčič

koncert, na katerega bodo povabili 
številne nekdanje člane, ki so v letih 
nepretrganega delovanja peli v skupi-
ni, pa jih je življenje razteplo na raz-
lične konce domovine in tujine. Nova 
gledališka predstava domače igralske 
skupine Dovški oder komedija Kar 
bo, pač bo! je v delu že od maja lani, 
ko so začeli bralne vaje, se dogovori-
li vse potrebno, razdelili vloge, potem 

začeli z delom, ki se je sprva ustavi-
lo zaradi poletnih počitnic. Jeseni so 
nadaljevali, a kmalu na začetku okto-
bra ponovno končali z vajami zaradi 
epidemije. "Premiera je predvidena za 
letošnji november in upamo, da bo to 
držalo in da ne bo več nobenih doda-
tnih omejitev in prepovedi. Veseli nas 
tudi dejstvo, da igralska ekipa kljub 
vsemu v celoti ostaja skupaj v identič-
ni zasedbi kot na začetku," je pojasnil 
Gomboc.

ODPRTI ZA SODELOVANJE

Seveda naj bi se v hramu kulture zvr-
stile še druge prireditve; etnografske, 
pa razstave, predavanja in gostova-
nja drugih skupin, tudi teh naj bi 
bilo do konca leta vsaj pet. "Ob vseh 
načrtih želim predvsem poudariti, 
da si bom naprej z vsemi drugimi 
člani upravnega odbora prizadeval 
ohraniti poslanstvo našega društva z 
mlajšimi in starejšimi z roko v roki, 
z ustvarjalnim nabojem in primeri 
dobre prakse, seveda tudi z zglednim 
sodelovanjem z vsemi društvi v naši 
krajevni skupnosti in širše. Kot smo 
načrtovali že ob prevzemu funkcij, 
tudi nadalje odpiramo vrata našega 
doma vsem, ki bi radi izvajali svoje 
dejavnosti, različnim ustvarjalcem, 
predvsem domačim, da se predsta-
vijo in pokažejo svoj talent in naj-
različnejše sposobnosti," je sklenil 
Marsel Gomboc. 

Triglavski zvonovi bodo 
zaznamovali 25-letnico 
delovanja in načrtujejo 
koncert, na katerega bodo 
povabili številne nekdanje 
člane.
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Žiga prihaja in družine, kjer se ukvarjajo s turizmom. 
Mami Niki in očetu Igorju z mlajšim bratom Lukom pri-
dno pomaga pri vodenju Hotela Rute, Hostla Nika in dru-
gih nastanitvenih kapacitet, ki sodijo pod njihovo okrilje. 
Žiga tako že od mladih nog zelo dobro ve, kako se služi 
kruh v turizmu in z veseljem ostaja v tem poslu. 
Žiga je obiskoval Osnovno šolo Josipa Vandota, letos pa kon-
čal tretji letnik Srednje gostinske in turistične šole v Rado-
vljici. Junija je opravil prakso na recepciji hotela Ramada 
Resort v Kranjski Gori, ko sodi pod okrilje družbe Hit Alpi-
nea. Tam so bili z njegovim delom zelo zadovoljni in upajo, 
da bodo imeli čim več takšnih praktikantov. "Žiga je odgo-
voren, priden in prijazen fant z občutkom za gosta. Prav 
tako pozna domače kraje in ljudi, zato zna odgovoriti tudi 
na klasična vprašanja gostov, kam na izlet in kje si ogledati 
kakšno znamenitost Zgornjesavske doline," so povedali. 
A turizem gre pri Žigu z roko v roki s smučanjem. Tudi smu-
ko imajo namreč v genih. Oče Igor in stric Marko sta bila 
uspešna smučarja, tradicijo zdaj nadaljuje Žiga. Pri treh le-
tih so ga domači postavili na smuči, je član Alpskega smu-

čarskega kluba Kranjska Gora, zdaj član C slovenske repre-
zentance. Na državnem prvenstvu za sezono 2020/2021 je bil 
tretji v slalomu. V domačem klubu dela pod okriljem Aleša 
Vidica in Uroša Pavlovčiča, v reprezentanci pa je njegov tre-
ner Matija Grašič. Trenutno se udeležuje kondicijskih tre-
ningov, najpogosteje na poligonu v Postojni. Veseli pa ga, da 
so imeli tudi veliko treningov za vse discipline na ledenikih 
v Avstriji in Švici. Posebnega vzornika v smučarskem svetu 
nima, blizu pa mu je način smučanja mladih Norvežanov. 
In poletje? "Julija grem za teden dni na maturantski iz-
let na Krf," pove Žiga in doda: "Potem pa treningi in delo 
doma." Vmes bo našel uro ali dve za kolo in rolko, medtem 
pa v objektiv ujel še kakšen motiv za odlično fotografijo. 
Da, svet stoji na takih mladih, kot je Žiga.

Na mladih turizem stoji
Smučanje in turizem. Pa gorsko 
kolesarjenje, rolkanje in fotografiranje. 
To je svet, za katerega živi in je v njem 
zelo uspešen 18-letni Žiga Oreškovič 
Zupan iz Gozda - Martuljka. 

Žiga v hotelu Ramada Resort

Žiga na smučeh

V prostem času rad fotografira. / Foto: osebni arhiv
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K sodelovanju k pripravi bontona je 
TZS povabila vseh 360 turističnih dru-
štev v Sloveniji in na podlagi njihovih 
izkušenj, mnenj in predlogov obliko-
vala bonton dopustniškega obnašanja 
z željo, da bi ga ponotranjili vsi izle-
tniki in dopustniki. Bonton TZS ima v 
svojem sporočilu poudarjeno besedo 
hvala. Hvala, ker parkirate samo na 
posebej za to označenih parkiriščih, 
ker spoštujete lokalno skupnost in lo-
kalne običaje ter kupujete lokalno, ker 
sortirate odpadke, ker prenočujete v 
kampih, ne pa v šotorih na travnikih, 
gozdovih ali parkiriščih, ker čistite za 
svojimi kužki. Hvala, ker se na pašni-
kih ne približujete živalim in jim ne 
nudite hrane ...
Mojca Mežek je predstavila način, 
kako so se tovrstnih izzivov že lotili 
na destinaciji Kranjska Gora. Lani so 
postavili lične informativne tablice, 
na primer: "Ne zapuščajte označenih 
poti v gozdu, saj s tem vznemirjate 
prebivalce našega gozda." in "Pse imej-
te vedno na povodcu". Kot je pojasnila 
Mežkova, so s tablicami na prijazen 
način želeli opozoriti obiskovalce, 
da so spoštljivi do narave, dediščine, 
domačinov in do zasebne lastnine. 

Letos so pripravili načrt Vzpostavitve 
trajnostnega vedenja obiskovalcev, 
pripravlja se tudi Celostna prometna 
strategija. "Na spletni strani Turizma 
Kranjska Gora bomo po vzoru iz tujine 
vzpostavili posebno podstran z aktu-
alnimi informacijami o pričakova-
njih do obiskovalcev območja občine 
Kranjska Gora," je še povedala Mojca 
Mežek in ob tem poudarila, da ne že-
lijo kaznovati, omejevati in odganjati 
ljudi, ampak želijo na lep način sporo-
čiti, da so tukaj določena načela, ki jih 
je treba upoštevati.

Tudi t. i. turistična patrulja na različ-
nih lokacijah po občini deluje z mi-
slijo na varno in prijetno bivanje lo-
kalnega prebivalstva ter obiskovalcev. 
Ena izmed prioritetnih nalog patrulje 
je informiranje o primerni in obve-
zni opremi za varno pohodništvo ter 
varnem gibanju na sprehajalnih in 
kolesarskih poteh, skupaj z redarsko 
službo nadzoruje in opozarja na ne-
pravilno parkiranje. Obiskovalce tu-
ristična patrulja informira tudi o ak-
tualnem dogajanju v destinaciji in je 
oblika mobilnega TIC-a. 

Bonton dopustniškega obnašanja
Na nedavni novinarski konferenci Turistične zveze Slovenije (TZS), na kateri so 
predstavili bonton dopustniškega obnašanja, je sodelovala tudi Mojca Mežek, 
predstavnica Turizma Kranjska Gora.

Sodelujoči na novinarski konferenci TZS, Mojca Mežek je druga z leve.  
/ Foto: Janez Platiše
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Trgovina SPORTPOINT
Borovška 74, Kranjska Gora

www.sport-point.si
Tel: 031 388 488
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Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji 
Zgornjesav'c 4. junija 2021 z geslom RAZIŠČI SVOJE TELO, 
so: Janez Pobežin, Tržič, ki prejme prvo nagrado (darilno 
kartico želja v vrednosti 15 evrov), ter Ljudmila Križnar, 
Škofja Loka, in Veronika Petric, Rateče - Planica, ki prejme-
ta drugo in tretjo nagrado (knjigo Zdravje in jaz – Prijate-
lja). Nagrajencem čestitamo!

SUZANA P. KOVAČIČ

"Pobuda za vizualni pregled jezera je 
prišla spontano, potapljaški inštruk-
tor Matjaž Repnik je večkrat v našem 
koncu in beseda je dala besedo. Večje 
število obiskovalcev pomeni tudi ve-
čji pritisk na okolje in večjo odgovor-
nost vseh za ohranitev čistega jezera. 
Sodelujoči potapljači so pokazali na 
stvari, ki v jezero ne sodijo," je pove-
dal direktor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber in dodal, da sicer velik 
problem predstavljajo vremenske 
okoliščine, saj kadar močno piha, na 
jezero nanese marsikaj, na primer 
veje, in kot se je pokazalo tokrat, je 
veter na jezero odnesel tudi ponjavo 
z alpske plaže. Matjaž Repnik je do-
dal, da je že pozimi čistilno akcijo 
omenil tudi lastniku Chalet Resorta 
Jasna, ki je pobudi prav tako prisluh-
nil. 
Pri pregledu obeh jezer, ki sta "skupaj 
imeli 22 stopinj Celzija, vsako pose-
bej pa 11 stopinj", kot so živo opisali 
temperaturne pogoje, so sodelovali 
Simon Košir, Anita Avguštinčič, Borut 
Werber, Polona Kregar in Ana Erjavec 
iz več potapljaških društev. Matjaž 
Repnik je žal zbolel in se prve čistil-
ne akcije v nekoliko večjem obsegu ni 
udeležil, a je vse spremljal "na dalja-
vo". Upa, da bo ob naslednji akciji po-
tapljačev še več.

Najprej so zaradi varnosti kopalcev 
pod skakalnim stolpom preverili, ali 
so tam kamni. Na jezerskem dnu so 
našli rolerje, igračko, japonke, plastič-
ne kozarce in plastični pribor ter ko-
palke, ki so jih odložili v za to posebej 
namenjene zabojnike. V splošnem pa 
so ugotovili, da je jezero zelo čisto. V 
zahvalo za sodelovanje je potapljačem 
kranjskogorski župan Janez Hrovat 
pustil "jezersko" darilo presenečenja ... 

Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž 
Veber je še povedal, da vizualni pre-
gled jezera vsako leto opravi potapljač 
iz bližnje okolice, zdaj pa je to prvič 
potekalo v nekoliko večji zasedbi.
Matjaž Repnik je sklenil, da so pota-
pljači z akcijo čiščenja prispevali k 
ohranitvi okolja, obenem pa so nav-
dušeni, da ni bilo veliko smeti, kar 
kaže, da obiskovalci znajo skrbeti za 
čisto okolje. 

V jezeru Jasna s posebnim razlogom
Zadnjo junijsko soboto je bila čistilna akcija jezera Jasna. Potapljači so bili veseli, 
ker ni bilo veliko smeti in da obiskovalci znajo skrbeti za čisto okolje. 

Pred potopom / Foto: Tina Dokl

Člani in članice Športnega društva Vaniše so na igrišču v Pod-
korenu po treh letih znova organizirali nogometni turnir ob 
dnevu državnosti. Kot je povedal predsednik društva Samo 
Cuznar, se ga je udeležilo sedem ekip. Najboljša je bila za-
sedba Elmonta Bled, druga je bila domača "SDS ekipa", ki 
jo je vodil Tim Oman, tretja pa ekipa Gasilske zveze Bovec. 
Sledilo je prijetno druženje v lepem vremenu. Cuznar upa, da 
se bodo vse udeležene ekipe, pa morda še kakšna zraven, 
znova srečale prihodnje leto. K. S. 

Nogometni turnir
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Uvodoma je predsednik društva dr. Ro-
bert Kerštajn pozdravil vse udeležence 
in podal poročilo o delu društva v pre-
tekli sezoni. Nato je beseda tekla o bli-
žajočih se velikih izzivih: svetovnem 
prvenstvu leta 2023 in stoletnici no-
rdijskega športa v Ratečah, ki jo bodo 
praznovali prihodnje leto. Predsednik 
društva dr. Robert Kerštajn je pouda-
ril, da vse tri sekcije – tek na smučeh, 
smučarski skoki in kegljanje – zelo 
dobro delujejo. Mladi tako na domačih 
kot tudi na mednarodnih tekmovanjih 
pod okriljem trenerjev za skoke Uroša 
Smoleja in Grega Mikliča ter trener-
jev za tek na smučeh Vesne Dolenc in 
Roka Grilca dosegajo lepe rezultate. V 
pretekli sezoni se v društvu lahko po-
hvalijo z izjemnimi predstavami Bora 
Pavlovčiča v svetovnem pokalu v smu-
čarskih skokih ter z nastopi Benjami-
na in Vilija Črva na svetovnem član-
skem prvenstvu v smučarskem teku. 
Za prvi nastop na svetovnem pokalu 
športnikov invalidov in peto mesto pa 
je zaslužna smučarska tekačica Tabea 
Dolžan. Kegljači na ledu so v samem 
slovenskem vrhu tako posamično kot 
ekipno, skrbijo pa tudi za urejenost 
športnega igrišča v Ratečah. V društvu 
delujeta mednarodna tehnična delega-
ta – Aljoša Dolhar v smučarskih skokih 
in dr. Robert Kerštajn v smučarskih te-
kih, ki je med drugim tudi predsednik 
strokovnega sveta za smučarski tek 
pri Smučarski zvezi Slovenije, v svo-
jih vrstah pa imajo še mednarodnega 
sodnika v kegljanju Matjaža Kocjana. 
Zelo dobro sodelujejo tudi z Organiza-
cijskim komitejem Planica, za kar so 
hvaležni tako prejšnjemu predsedniku 
Primožu Finžgarju kor zdajšnjemu To-
mažu Šušteršiču, saj imata oba posluh 
za delo lokalnega društva. 
Nordijsko društvo Rateče - Plani-
ca organizira tekme v domačem in 

mednarodnem merilu. Pod streho so 
uspešno spravili že 57 Memorialov Ja-
neza Rožiča, ki je najstarejše memori-
alno tekmovanje v smučarskem teku 
v Sloveniji, ter 21 Memorialov Alojza 
Kerštajna. Prav tako so letos v Planici 
uspešno organizirali svetovni pokal 
športnikov invalidov v teku na smu-
čeh in biatlonu, vsako leto pa s svojimi 
člani pomagajo pri organizaciji svetov-
nega pokala v smučarskih poletih. Leta 
2023 bo Planica gostila nordijsko sve-
tovno prvenstvo. Za 14 dni tekmovanj 
bodo potrebovali prostovoljce, ki jih že 
zdaj vabijo, da se jim javijo in pridru-
žijo že leto prej na generalki, ko bodo 
januarja v Planici potekale tekme za 
svetovni pokal v teku na smučeh. 
Za praznovanje stoletnice nordijskega 
športa v Ratečah, ki bo v letu 2022, se 
bodo povezali tudi z Nordijskim cen-
trom Planica, ki ima bogat arhiv. Pro-
gram praznovanja tega lepega jubileja 
pa trenutno še ni znan.
Predsednik društva dr. Robert Ker-
štajn je na občnem zboru podelil tudi 
društvena priznanja: med skakalci 
Boru Pavlovčiču (za klubski rekord 
249,5 metra) in Maticu Hladniku (za 

največji napredek v sezoni), med te-
kači Benjaminu Črvu (ob zaključku 
športne kariere), Tabei Dolžan (za prvi 
nastop na svetovnem pokalu špor-
tnikov invalidov) ter ekipi smučarjev 
tekačev v postavi Benjamin Črv, Vili 
Črv in Erik Raduha (za prvo mesto na 
članskem državnem prvenstvu), med 
kegljači pa Miranu Slugi in Gorazdu 
Smoleju (obema za osvojeni naslov 
državnega prvaka). 

Ponosni na uspehe svojih članov 
Člani Nordijskega društva Rateče - Planica so se junija zbrali na občnem zboru  
v Planici. 

Benjamin Črv, Erik Raduha in dr. Robert Kerštajn

Na igrišču OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora bodo od 1. julija do 30. avgusta 
vsak ponedeljek in četrtek ob 18.30 brez-
plačne počitniške ulične vadbe za otroke 
pod vodstvom trenerjev Matevža Turšiča 
(Športno društvo Kalistenika), Denisa Por-
čiča - Chorchypa (Fitnes Vitranc) in Žige 
Koprivca (Wulfgarr, osebno trenerstvo). 
Prijave in informacije: na telefonski šte-
vilki 040 228 059. Projekt financira LAS 
občine Kranjska Gora. S. K. 

Počitniške ulične  
vadbe za otroke
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V Zgornjesavski dolini so se člani 
planinskih društev, ki oskrbujejo po-
stojanke, dobro pripravili na poletje. 
Nekateri so imeli nekaj težav s prido-
bitvijo osebja, vendar jim jih je uspelo 
pravi čas premostiti. 
Dolina Tamar ostaja del lepega in ne-
okrnjenega gorskega sveta v osrčju 
Julijskih Alp. Jeklene konjičke je treba 
pustiti v Planici, potem pa naprej peš. 
Včasih že kar prevelike množice ljudi 
za marsikoga postajajo moteče, ven-
dar se za tiste, ki ljubijo mir in tišino, 
še najdejo primerni kotički. Najemnik 
doma v Tamarju Marko Bernik pravi, 
da so bili številni junijski obiskovalci 
ob koncih tedna že prvi znanilci prave 
poletne sezone. Veliko jih pride le do 
koče, priljubljen je nekoliko zahtev-
nejši vzpon do bližnjega izvira Nadiže. 
To je gorski potok, ki izvira izpod skale 
in se potem kot drseči slap spušča v 
dolino. Veliko jih obišče tudi slap Črne 
vode. Za prave in izkušene planin-
ce so poletni cilji osvojitev Jalovca in 

drugih okoliških vrhov. Dom Tamar 
sedaj kaže v notranjosti povsem novo 
in prijaznejšo podobo, prihodnje leto 
bo na vrsti fasada. 
Vse tri znane in med planinci prilju-
bljene planinske postojanke ob vznož-
ju Vršiča, Koča v Krnici, Mihov Dom 
in Koča na Gozdu, so na novo poletno 
sezono dobro pripravljene. Kot pou-
darja predsednik Planinskega društva 
Kranjska Gora Marko Kopač, so v pre-
teklih letih vložili veliko sredstev v ob-
novo, tako da so prijaznejše in udob-
nejše za vse obiskovalce. 
Pred sedmimi leti je planinsko ozi-
roma izletniško ponudbo na poti na 
Vršič pomembno obogatila Tonkina 
koča, ki stoji med 16. in 17. serpenti-
no vršiške ceste. Dolgoletna, že legen-
darna oskrbnica Tonka Zadnikar (po 
njej se koča imenuje), je pred poletjem 
optimistično razpoložena. Spet bo iz 
njene kuhinje dišalo po znanih in pri-
ljubljenih dobrotah. Kot je dejala, je 
bilo pred začetkom sezone nekaj težav 
z zagotovitvijo osebja, vendar je našla 
mlad par, poln idej in novih zamisli, 

ki bo njeno ponudbo še nadgrajeval. 
"Prepričana sem, da bomo pisali vr-
hunsko zgodbo Tonkine koče," pravi 
oskrbnica. 
Vršič bo v letošnji poletni sezoni spet 
množično oblegan, kar so nakazali že 
prvi lepi dnevi. Vse tri postojanke, Ti-
čarjev dom in Erjavčeva koča (v upra-
vljanju PD Jesenice) ter Poštarski dom 
(PD Pošte in Telekoma Ljubljana), že 
prijazno sprejemajo ne le planince, 
temveč še drugo pisano druščino iz-
letnikov in popotnikov z vseh vetrov. 
Kot je povedal oskrbnik v Tičarjevem 
domu Aljaž Capuder, se obisk poveču-
je, začenja se res prava sezona. Precej 
spremenjena ekipa, predvsem v strež-
bi, je imela pomemben test za naj-
večji poletni obisk na praznik dneva 
državnosti, 25. junija. Gostili so največ 
Slovencev, sicer pa prihaja že vse več 
tujcev, ki v domu tudi prenočijo. 
Zaradi dolge zime in obilnih snežnih 
padavin so v visokogorju še vedno po-
samezna območja prekrita s snegom. 
Strokovni sodelavci pri Planinski zve-
zi Slovenije (PZS) in Gorski reševalni 
službi Slovenije opozarjajo na spošto-
vanje gorskih zakonitosti in primerno 
opremo. Velika previdnost je potrebna 
predvsem tam, kjer poti potekajo čez 
melišča, na severnih straneh in v gra-
pah, kamor sonce redko posije. Sneg je 
čez dan mehak in se predira, proti ve-
čeru ali zgodaj zjutraj je lahko pomr-
znjen. Za takšna prečenja je potrebna 
primerna oprema, predvsem dereze 
in cepin. Marsikatera planinska pot 
je zaradi dolge zime lahko poškodova-
na, jeklenice so lahko potrgane ali je 
prišlo do podora. Na te nevarnosti so 
v juniju opozorili strokovni sodelavci 
PZS na novinarski konferenci, vse po-
drobnejše informacije o tem, o odpr-
tosti koč, rezervacijah in ukrepih gle-
de epidemioloških razmer so na voljo 
na spletnih straneh PZS. 

Planinska sezona v polnem razmahu
Začenja se prava poletna planinska sezona, na ture in osvajanje vrhov se 
odpravlja vse več ljubiteljev gora. Za vse so še kako dobrodošle planinske 
postojanke za počitek in okrepčilo, na večdnevnih turah tudi prenočitev.

Tičarjev dom na Vršiču
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V enoti dnevnega centra Društva Ža-
rek Mojstrana bodo v času poletnih 
počitnic, od 17. avgusta do 19. avgu-
sta, vsak dan od 8. do 14. ure, pote-
kale brezplačne delavnice Sproščeno 
v poletje. "Na delavnici bodo mladi 
in otroci lahko izrazili in obogatili 
svojo ustvarjalnost ter kreativnost. 
Ustvarjali bodo z barvami za steklo 
fun&fancy, das maso, fimo maso, s 
prstnimi barvami, ob lepem vremenu 

pa bodo svojo ustvarjalnost in krea-
tivnost izrazili tudi na prostem. Vsi, ki 
se bodo udeležili delavnic, naj s seboj 
prinesejo malico, za pijačo in prigriz-
ke bomo poskrbeli v Društvu Žarek," je 
povedala sodelavka društva Barbara 
Omerzel. Na delavnico se prijavite na 
telefonski številki 030 625 298, kjer do-
bite tudi več informacij, ali na e-na-
slov dnevni.center@drustvo-zarek.
si. Delavnica bo potekala v prostorih 
Društva mladih Kranjska Gora (nad 
pošto v Mojstrani).

Poletje na delavnici v Mojstrani

S 1. julijem so knjižnice v Dolini odprte po 
poletnem urniku. Knjižnica Kranjska Gora 
je odprta ob ponedeljkih, sredah in četrt-
kih od 13. do 19. ure, ob torkih in petkih 
pa od 9. do 16. ure. Knjižnica Dovje - Moj-
strana je odprta ob sredah in četrtkih od 
15. do 19. ure, Knjižnica Gozd - Martuljek 
ob ponedeljkih od 15. do 19. ure in Knji-
žnica Rateče ob torkih od 12. do 16. ure. 
V Knjižnici Kranjska Gora bodo pripravili 
poletne delavnice za otroke. Delavnico 
Glina bo vodil Matic Benet, na programu 
pa bo 26., 28., in 29. julija. Delavnice s 
Petro bodo potekale 2., 4. in 5. avgusta, 
Delavnice z Gordano pa 9., 11. in 12. av-
gusta od 11.30 do 12.30. Zaradi omejene-
ga števila otrok so obvezne prijave. K. S.

Poletje v knjižnici

Mešani pevski zbor Kranjska Gora je pripra-
vljen na poletje. V Kranjski Gori imajo v na-
črtu kar nekaj nastopov. Že nocoj (petek, 2. 
julija) bodo na trgu pred cerkvijo ob 20.30 
izvedli letni koncert, v petek 9. in 23. juli-
ja, prav tako ob 20.30 pa še Večer na trgu. 
Dvodnevni 16. Škerlovi dnevi bodo poteka-
li 20. in 21. avgusta ob 19. uri. K. S.

Poletni koncerti

Špas teater to poletje s prvim gledali-
ško-glasbenim festivalom prihaja tudi v 
Kranjsko Goro – s predstavami pod zvez-
dnimi žarometi. Te bodo julija v okolju 
Jasna Chalet Resorta, vsakič ob 20.30. 
Prva bo jutri, 3. julija, s predstavo Eroti-
ka po Emeršiču in pozdravom poletju v 
Kranjski Gori. Zatem vsako julijsko sredo 
v goste prihajajo Klemen Slakonja (Ni, da 
ni), igralca Jaša Jamnik in Gorka Berden 
ter Tomi Purič band z Evo Boto (Mala tera-
sa), Tina Gorenjak in Arnej Ivković (Večno 
samska) in Ranko Babić (Kriza srednjih 
let). Špasno poletje bo tudi avgusta. Dne 
7. avgusta bodo pri hotelu Best Western 
nesmrtne glasbene legende Elvisa Pre-
sleyja, Franka Sinatro ... interpretirali Oto 
Pestner, Uroš Perić in Omar Naber, na-
stopila bo tudi Tina Gorenjak. Prireditve 
bodo izvedene ob priporočilih NIJZ. S. K.

Špasno poletjeSUZANA P. KOVAČIČ

Nejc Šalej in Lavra Gomboc, ki že ima-
ta izkušnje v gostinski dejavnosti, sta 
nova lastnika dveh blagovnih znamk: 
Butičnega hotela Vitranc in Gostilne 
Vitranc (tudi za zunanje goste) v Pod-
korenu. Objekt (od sob, kopalnic do 
bara ...) sta temeljito prenovila, ura-
dno odprtje je bilo junija letos. Šef 
kuhinje je Zdravko Krnjajić, sodnik 
na mednarodnih kulinaričnih tek-
movanjih. Posebnost v ponudbi je zor-
jeno meso (imajo tudi svojo zorilnico 
mesa), v ponudbi je nekaj testeninskih 

krožnikov, solatni krožniki, lignji, pa 
seveda "klasična" ponudba ... Pri pri-
pravi hrane sledijo "stari šoli", a na so-
doben način in postrežbo z dovršenimi 
krožniki. Goste z vinsko karto "vodijo" 
po slovenski vinski poti. V Vitrancu sta 
obdržala tudi bife Pajzl, ki so ga že vča-
sih še posebej radi obiskovali domači-
ni, in to prijetno vzdušje, gostoljubje, 
prostor za kramljanje sta želela zanje 
obdržati. Lastnika sta prepričana, da 
ima tudi Podkoren dober potencial, 
predvsem pa si želita pristnega vza-
jemnega povezovanja med različnimi 
deležniki v lokalni skupnosti. 

Vitranc z novima lastnikoma
Lavra Gomboc in Nejc Šalej ob uradnem odprtju / Foto: Primož Pičulin
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Včasih se je Na pastaj' v Gozdu - Martuljku ustavil vlak, zdaj 
se ustavljajo kolesarji. Postajališče Na pastaj' ob kolesarski 
stezi je družina Misotič na začetku poletne sezone obogatila 
s tremi novimi informativnimi tablami. Na eni je opisana žele-
zniška trasa, ki je nekoč vodila tod mimo. Dne 31. marca leta 
1966 je vlak zadnjič odsopihal iz Doline, ob nostalgičnih spo-
minih pa ponudil možnost izgradnje ene najlepših kolesarskih 
stez v Evropi. Na drugi tabli je predstavitev mogočnega Špika, 
ki so ga osvajala (tudi) dekleta, in na tretji Srednji vrh, kajti 
tudi s počivališča se odprle čudovit razgled nanj. Besedilo na 
informativnih tablah je v slovenskem in angleškem jeziku, pri 
pripravi vsebine so izdatno pomagali Matjaž Podlipnik iz Slo-
venskega planinskega muzeja in sodelavci TIC Kranjska Gora. 

Novost na kolesarskem  
postajališču Na pastaj'

Kolesarji – pa verjetno še kak drug obiskovalec – z zanimanjem 
preberejo, kaj zanimivega piše na novih informativnih tablah.  

Ko se vršaci nad Kranjsko Goro julija in avgusta začnejo barva-
ti v zahod, zaživi tradicionalni festival Poletje pod Vitrancem. 
Udeležite se dogodka, ki na ulice in trge privabi domačine 
in turiste z glasbenimi koncerti uveljavljenih in manj uvelja-
vljenih glasbenikov in glasbenic ter glasbenih skupin. Nekaj 
dogodkov je že napovedanih v tem Zgornjesavcu, program je 
objavljen tudi na spletni strani Turizma Kranjska Gora. S. K. 

Poletje pod Vitrancem

Pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Ko-
rensko sedlo je bila v četrtek, 1. julija, spominska slovesnost v 
okviru praznovanja dneva državnosti in v spomin na dogodke 
v osamosvojitveni vojni na območju občine Kranjska Gora. Pri-
pravili so jo Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-
jo (OZ VVS) Zgornja Gorenjska, Policijsko veteransko društvo 
Sever Gorenjska in Občina Kranjska Gora. Slavnostni govornik 
je bil Jaša Jelinčič. Spominska slovesnost je bila po zaključku 
časopisne redakcije Zgornjesavca, več o njej bomo napisali v 
naslednji številki. S. K. 

Spominska slovesnost na  
Korenskem sedlu

Lepo vabljeni, da se v vročih poletnih dneh 
v senci dreves ohladite na prostorni terasi 
gostilne Oštarija v Kranjski Gori, od koder se 
odpre najlepši razgled na pobočja Vitranca. 
Privabil vas bo tudi vonj po okusni hrani. Ku-
hinja je lokalno domača in hitra obenem, po-
strežejo vam tako hamburger kot rebrca ali ri-
čet. Za pravo poletno ohladitev vam v Oštariji 
ponudijo domač sladoled z različnimi polivi in 
posipi. 
Tik ob doskočišču največje letalnice na svetu v 
Planici vas lepo vabijo v gostilno Kavka. Po iz-
letu v Tamar ali adrenalinskem spustu po jekle-
nici nad letalnico se še kako priležejo domač 
jabolčni sok, domača "župca", sirovi štruklji z 
medom ... Resnično bogata je izbira domačih 
jedi. Vzemite si čas in posedite na sončni te-
rasi gostilne Kavka s čudovitim razgledom na 
Ciprnik in veličastnim pogledom na Letalnico 
bratov Gorišek. 

Okusno in z najlepšim razgledom
S teras gostilne Oštarija v Kranjski Gori in gostilne Kavka v Planici se odpirajo čudoviti razgledi. 
Okusna hrana, ki vam jo pripravijo, v takšnem ambientu še bolj tekne. 
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Nagrade: 

1. nagrada: bon v vrednosti 15 EUR,  
2. nagrada: bon v vrednosti 10 EUR, 
3. nagrada: bon v vrednosti 5 EUR.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 
27. julija 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Celotna ponudba - 
poskeniraj kodo.

OŠTARIJA KAVKA

Ob največji letalnici na svetu v Planici
Odprta vsak dan (razen ob ponedeljkih)

Več info na: 
www.hit-alpinea.si

Z najlepšim razgledom na Julijce
Odprta vsak dan (razen ob ponedeljkih)



VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO

• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,

• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,

• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.

ROMAN ŽNIDAR
ROMAN.ZNIDAR@MOBYSTYLE.COM

031 60 80 80
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P o l e t n a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

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

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

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

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

             


