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12  50
EUR

                                                     Cena knjige je 

Ko pomislimo 
na podeželje, se 
spomnimo na 
raznolike dobrote, 
ki jih znajo pripraviti 
spretne gospodinje 
kmetij. Vedno znova 
nas navdušijo z 
izvirnimi jedmi, 
takimi, ki so se jih 
naučile pripravljati 
od svojih mam in 
babic, drzne pa so 
tudi pri preskušanju 
sodobnejših jedi. 
Dobro kosilo se 
konča s sladico, 
drobno pecivo se 
poda h kavi ali čaju, 
sladka so lahko tudi 
jutra in večeri….

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

                        + poštnina

EUR

Priznani vrtnar in 
poznavalec rastlin Matic 
Sever nas navduši za 
prelepe zasaditve v 
posodah. Z zelo bogatim 
slikovnim materialom 
predstavi zanimive 
sodobne načine 
kombiniranja različnih 
cvetočih in zelenih 
rastlin v posodah za vse 
štiri letne čase ter opiše 
karakteristike posod 
iz različnih materialov. 
Posode z izjemnimi 
zasaditvami bomo 
postavili pred vhod, na 
vrt, teraso, balkon ... 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 16

CVETL IČARNA

d.o.o.
Zvonček-S

www.design-damjan.si

designdamjan

www.radiotriglav.si
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IZ VSEBINE

STRAN 7

Varuh prvič v Kranjski Gori
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Planinskemu muzeju 
nagrada za bivak
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Burduš je zdaj v muzeju

STRAN 14

Sončen juriš na  
Dovško Babo

STRAN 16 

Kam med počitnicami

STRAN 18

Srebrno priznanje za 
mlade kuharice

STRAN 22 

Kekčeva malica navdušila

STRAN 24

Novi kostumi za dovško 
folkloro

STRAN 25

Vesela pesem pod 
Triglavom

STRAN 26

Putin ni pozabil sprejema 
pri Ruski kapelici
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URŠA PETERNEL 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Kot zagotavljajo na Družbi za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji (DARS), v času 
bližajoče poletne sezone večja obnovi-
tvena dela v predoru Karavanke niso 
predvidena, redna vzdrževalna dela 
naj bi opravili še pred začetkom tu-
ristične sezone. Prav tako letos še ne 
bodo začeli graditi druge cevi predo-
ra, do konca letošnjega leta naj bi bil 
objavljen javni razpis za izvajalca del. 
Tako poleti vzdrževalnih in investicij-
skih del v predoru ne bo. Kljub temu 
pa, potrjujejo na DARS-u, se kolonam 
pred predorom tudi v letošnjem poletju 

ne bo mogoče izogniti. Vzroka sta dva: 
poleti je promet skozi predor že tako 
povečan, poleg tega pa je Avstrija še za 
pol leta podaljšala poostren nadzor na 
avstrijski strani meje. Če skozi predor 
vsak dan v povprečju pelje okrog 10 
tisoč vozil, pa se poleti ta številka po-
troji. Podatki DARS-a kažejo, da je lani 
v soboto, 16. julija, predor v obe smeri 
prevozilo več kot 28 tisoč vozil, kar je 
330 odstotkov več kot v letnem povpre-
čju na dan. V soboto, 6. avgusta 2016, 
so bile številke še višje, saj ga je pre-
vozilo kar 33.331 vozilo ali približno 390 
odstotkov več kot na »povprečni dan«. 
»Dejstvo je, da se z zastoji soočamo 
vsako turistično sezono, tako na naši 

kot avstrijski strani predora, tudi ko 
ni nobenih del, nesreč ali drugih iz-
rednih dogodkov v tem predoru, to je 
ob koncih tedna v glavni turistični se-
zoni, v juliju in avgustu, ko ena cev, 
po kateri promet poteka dvosmerno, 
preprosto ne more prevzeti tolikšne-
ga prometa,« je povedal Marjan Ko-
ler iz DARS-a. Če k temu dodamo še 
poostren nadzor na avstrijski strani 
meje, se torej kolonam tudi to poletje 
ne bo mogoče izogniti. 

Pred predorom poleti  
pričakujejo kolone
Na DARS-u obljubljajo, da v predoru Karavanke prek 
poletja ne bodo opravljali vzdrževalnih in gradbenih 
del. A zaradi poostrenega nadzora na avstrijski strani 
meje ter že tako povečanega prometa v poletni sezoni 
vseeno pričakujejo daljše čakalne dobe.

Na najbolj prometno obremenjen dan lani 
avgusta je predor prevozilo več kot 33 
tisoč vozil, kar je 390 odstotkov več kot na 
"povprečni dan".

MARJANA AHAČIČ

Knjižica je tudi letos doživela nadgra-
dnjo z dodanimi tremi žičnicami in šti-
rimi progami doma in v tujini, so sporo-
čili s Planinske zveze Slovenije. Naklada 
je pet tisoč izvodov, z večjim deležem 
izvodov v angleškem jeziku. 
Projekt Vozni redi v Alpah se lahko poleg 
vsebinskega vidika, ki spodbuja upora-
bo javnega potniškega prometa, pohvali 
tudi s tem, da združuje interes 24 različ-
nih partnerjev, ki skupaj sledijo ciljem 
trajnostne mobilnosti, s katero ustvar-
jajo pogoje za razvoj zelenega gospodar-

stva v gorskih območjih. Zavedajo se, da 
so učinki uporabe trajnostne mobilnosti 
dolgoročni in vidni šele po daljšem ča-
sovnem obdobju.
"Dejstvo, ki se ga morajo zavedati pred-
vsem akterji in odločevalci na prome-
tnem področju, je, da je spreminjanje 
potovalnih navad dolgotrajen proces, ki 
mora slediti potrebam lokalnega prebi-
valstva. Javni potniški promet je ključ-
nega pomena za zeleni razvoj gorskih 
in drugih območij. Občine se povezujejo 
in uvajajo lokalne "hop on–hop off" av-
tobuse, ki tako lokalnemu prebivalstvu 
kot turistom olajšajo mobilnost med 

občinami in znotraj njih. Kljub vloženi 
energiji in viziji pa interes občin, doma-
činov, turističnih delavcev in turistov 
žal ni dovolj, da bi prebil okostenelost 
odgovornih deležnikov na državni rav-
ni. S tem projektom želimo zato dregni-
ti in spodbuditi sodelovanje različnih 
vpletenih na vseh ravneh od lokalne do 
državne ravni," so še poudarili.
Knjižica v slovenski in angleški različici 
je na voljo pri vseh partnerskih organi-
zacijah, poleg tega pa tudi v elektronski 
obliki na spletnih straneh CIPRE Sloveni-
ja, Planinske zveze Slovenije in vseh par-
tnerjev. Dostopna je tudi prek QR-kode.

Tudi letos Vozni redi v Alpah
V okviru Tedna Alpske konvencije je izšla že deveta knjižica Vozni redi v Alpah,  
ki vsebuje 71 prog avtobusov, vlakov, žičnic in ladij po slovenskih Alpah in tudi 
preko meja, poleg tega pa tudi nabor kolesarskih izposojevalnic in taksi prevozov.
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Začel se je mesec junij. Šolarji stiskajo iz 
sebe zadnje atome moči ter s pomočjo 
svojih učiteljev in profesorjev zaključu-
jejo in popravljajo ocene, ki bodo odraz 
celoletne prizadevnosti. Šole bodo kmalu 
zaprle svoja vrata in veliko pridnih učen-
cev bo odšlo na počitnice, tisti, ki svojih 
obveznosti niso vzeli dovolj resno ali so 
imeli malce smole, pa bodo morali za-
mujeno nadoknaditi med poletjem. Ven-
dar tudi tem želim veliko uspeha, stva-
ri vzemite resno in rezultati bodo prišli 
sami od sebe, čeprav z malce zamika in 
bo treba tudi kak sončen dan preživeti za 
knjigami, ne pa v Jasni ali na morju.
Vsako leto ob podeljevanju pohval ti-
stim najboljšim opažam, kako nadar-
jene in pridne otroke imamo v obeh 
osnovnih šolah. Rezultati se kažejo tudi 
pri njihovem kasnejšem šolanju širom 
naše domovine in tudi v zamejstvu, ka-
mor po zaključku osnovne šole odhaja 
na šolanje veliko naših otrok.
Vse to kaže, kako dobro, dragi starši, 
vzgajate vaše in naše najstnike in otro-
ke, saj je le dobra vzgoja doma osnova 
za vse nadaljnje obnašanje, napredo-
vanje in delovne navade naših otrok. 
Samo tako se nam ni treba bati za na-
daljnji razvoj in napredek naših krajev 
in lokalne skupnosti, ki jim jo bomo že 
čez nekaj let predali v upravljanje.
Res živimo v lepih krajih pod Triglavom, 
Prisankom in Jalovcem; povečevanje za-
nimanja za naše kraje nam to potrjuje. 
Neverjetno zanimanje za športne prire-

ditve, tako kolesarske, ki v trajanju pre-
ko štirih tednov prednjačijo, kot druge, 
ki jih ni malo, veliko število televizijskih 
ekip, snemanje filma po celotni dolini pa 
snemanje spotov in reklam nam daje za-
gotovilo, da nas svet ni pozabil in nas tudi 
ne bo. Seveda pa moramo imeti svoje kra-
je radi predvsem mi, tukajšnji prebivalci, 
in s svojim vzgledom dajati vzor sosedom, 
gostom in naključnim obiskovalcem.
Veliko smo že postorili, nekaj dela pa 
nas še čaka. Prepričan sem, da bomo vsi 
skupaj zmogli naše kraje urediti najbo-
lje in spet požeti pohvale in nagrade, ki 
smo jih bili deležni že lansko leto. Pa naj 
bo to pospravljena in pokošena okolica 
hiš, javnih objektov, zelenic in kakšna 
roža na oknu, urejeni ekološki otoki in 

pospravljene smeti po dolini. Posebej 
naj pohvalim delavce komunale, ki re-
snično delajo zavzeto ter požrtvovalno 
in velikokrat z nadurami ob koncih te-
dna vzpostavljajo nove standarde v de-
lovanju podjetja.
Delovišča so v tem času po celotnem ob-
močju občine. Marsikje prihaja do slabe 
volje in nezadovoljstva, vendar vas po-
novno pozivam, da nas v primeru ka-
kršnekoli nejasnosti in nestrinjanja po-
kličete, poiščete odgovornega na terenu 
ali se oglasite pri nas, da skupaj rešimo, 
kar vas teži, če je to mogoče.
Imejte se lepo, pripravite se na dolgo in 
upam toplo poletje ter uživajte te lepe 
junijske dni, vsakega posebej, vam želi 

vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke in občani
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Odpravili so se tudi na novo gorskokolesarsko pot.

MARJANA AHAČIČ

Prejšnji konec tedna je Kranjska Gora gostila evropski festival 
kolesarjenja Trail days, prireditev, ki je v Zgornjesavsko dolino 
privabila okoli dva tisoč kolesarjev z različnih koncev Evrope. Na 
festivalu so imeli veliko možnosti tako za spuste po bike parku 
kot za preizkušanje tako imenovanih kolesarskih trailov v Kranj-
ski Gori in okolici. Med njimi je tudi na novo urejena gorskoko-
lesarska pot v Karavankah. Kot je povedal Blaž Veber, direktor 
Turizma Kranjska Gora, so bili udeleženci navdušeni nad mo-
žnostmi za kolesarjenje, ki jih ponuja dolina. Več kot devetdeset 
odstotkov vseh je zagotovilo, da bi se v Kranjsko Goro še vrnili.

Kolesarska Kranjska Gora
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MARJANA AHAČIČ

Spremljanje umirajočega je na videz 
ena najtežjih stvari, zato mnogi mi-
slijo, da tega ne bi zmogli, iz izkušenj 
vedo povedati v društvu Hospic, ki na 
Gorenjskem deluje že petnajst let. »A to 
ni res, spremljanje terminalnega bolni-
ka zmore vsakdo, saj umirajoči s svojim 
odnosom do življenja, ki ga zapušča, 
spremljevalca bogati. Pomembno je, da 
bolnike podpremo v njihovem dosto-
janstvu življenja in tudi smrti,« pou-
darja Mira Stušek, predsednica društva, 
ki gorenjski odbor društva Hospic vodi 
že deset let, odkar je nadomestila prvo 
predsednico Štefko Ferbežar. »Seveda 
je izredno težko izpustiti človeka, ki ga 
imamo radi. Tolaži pa nas lahko misel, 
da smo zanj storili vse, kar smo lahko: 
da smo dovolili, da do konca sam odlo-

ča o sebi glede hrane, obleke, jemanja 
zdravil, sprejemanja obiskov, druženja 
in drugega. Da smo znali upoštevati, da 
bolnik izpušča neskončno več kot mi, to 
je svoje zdravje, drage ljudi, moč, delov-
ne naloge, prosto gibanje in nazadnje 
življenje.«
V toku življenja se moramo zavedati, 
da bomo slej ko prej ostali sami, še po-
udarjajo, zato se moramo tudi učiti biti 
sam. »Če bomo znali biti sami, bomo 
kakovostno živeli tudi odnose z drugi-
mi. Če nismo pripravljeni, da bomo v 
starosti, če ne prej, ostali sami, in se 
nismo naučili sprejeti samote kot ne-
česa pozitivnega, bomo lahko zelo za-
grenili življenje sebi in ljudem okrog 
sebe. In končno: umreti bomo morali 
sami, čeprav bomo morda imeli ob 
sebi prijazne spremljevalce.« V petnaj-
stih letih delovanja na Gorenjskem so 

se zamenjale številne prostovoljke, vo-
denje je pred desetletjem prevzela Mira 
Stušek, velik zagon je društvo dobilo, 
ko so lahko zaposlili strokovno delav-
ko. V tem obdobju so na Gorenjskem 
spremljali okrog 250 umirajočih, pod-
pirali 380 njihovih svojcev, se pogovar-
jali s 300 žalujočimi, poslali na tabor 15 
žalujočih otrok. Imajo redne mesečne 
sestanke za žalujoče odrasle v Radovlji-
ci in Kranju, organizirajo delavnice za 
otroke in pripravljajo predstavitve svo-
jega delovanja. 
Besedilo: »Ljudem je težko odpreti vra-
ta v najtežjem času, to je ob bolezni, 
umiranju in žalovanju. A tisti, ki so 
to storili, so spoznali, da medicinska 
sestra, socialna delavka in tudi pro-
stovoljke znajo ublažiti stisko in po-
magati svojcu, da brez strahu sprejme 
umirajočega v domačo nego.«

Petnajst let društva Hospic
Pred petnajstimi leti je bilo tudi na Gorenjskem ustanovljeno društvo Hospic. 
Društvo je obletnico obeležilo s predavanjem o podpori svojcem v času bolezni  
in umiranja najbližjih ter v času žalovanja.

MARJANA AHAČIČ

Podari uro – na dan, mesec, leto … je akcija Ljudske univerze 
Jesenice, namenjena pridobivanju prostovoljcev, ki bi sta-
rejšim, priseljencem, invalidom, osebam s posebnimi po-
trebami, mladim in otrokom, ki iz različnih razlogov živijo 
na robu družbe, pomagali premagovati ovire, s katerimi se 
srečujejo v vsakdanjem življenju. Pobudo, ki jo pripravljajo v 
sklopu Večgeneracijskega centra Gorenjske, so pred kratkim 
na Ljudski univerzi Jesenice predstavili njeni ambasadorji: 
župan Žirovnice Leopold Pogačar, voditelj, pevec in igralec 
Klemen Bunderla ter podžupan Jesenic Miha Rebolj.
Klemen Bunderla sodelovanje v projektu vidi kot možnost, 
da družbi vrne nekaj pozitivnega v zameno za priložnosti, ki 
jih je bil deležen sam. »Moje vodilo je, da moraš biti v življe-
nju hvaležen za priložnosti, ki si jih dobil. Saj ne nazadnje 
živim od ljudi, ki me poslušajo. Pa tudi sicer so moje izku-

šnje z otroki, z ljudmi s posebnimi potrebami, vse po vrsti 
izjemno lepe. Tako pristen odnos težko doživiš kje drugje. 
In verjamem, da v vsaki uri, ki jo človek podari drugemu, 
tudi sam pridobi izjemno veliko. Posebej vesel sem, da bom 
lahko kot prostovoljec pomagal doma, na Gorenjskem. 
Morda bi lahko komu pomagal z branjem, mogoče slepim?
»Z akcijo želimo motivirati prebivalce, da podarijo uro svo-
jega časa in na primer odigrajo partijo šaha s stanovalcem 
doma upokojencev, pomagajo mladostniku s posebnimi 
potrebami napisati nalogo, starejšega naučijo uporabe ele-
ktronske pošte, priseljenko naučijo speči potico ... Seznam 
tistih, ki bi jim prostovoljno lahko pomagali pri socialnem 
vključevanju, je dolg in raznolik,« je poudarila direktorica 
Maja Radinovič Hajdič. Stična točka med tistimi, ki želi-
jo pomoč prostovoljcev, in posamezniki, ki so se odločili, 
da bodo pomagali na območju občin Jesenice, Žirovnica, 
Kranjska Gora in Bohinj, pa je Ljudska univerza Jesenice.

Prostovoljski projekt
Ljudska univerza Jesenice želi s projektom Podari uro spodbujati prostovoljstvo  
in povezovanje med generacijami.
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MARJANA AHAČIČ

Občino Kranjska Gora je v sredo, 17. 
maja, obiskala varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer. Na sede-
žu občine se je pogovarjala z občani, 
srečala pa se je tudi s podžupanom 
Kranjske Gore Bogdanom Janšo in di-
rektorico občinske uprave Vesno Okr-
šlar. To je bilo prvo poslovanje varuha 
človekovih pravic v Kranjski Gori v več 
kot dvajsetih letih obstoja institucije.
»Na pogovor se je najavilo sedem po-
budnikov, vsak s svojo zgodbo. Neka-
teri problemi so bili zelo osebni, spet 
drugi zelo podobni kot tisti, s kakršni-
mi se srečujemo tudi drugod po drža-
vi: opeharjeni delavci brez plač in pla-
čila prispevkov, ki se zgražajo – in tudi 
varuhinja se – nad nemočjo države, da 
poskrbi za to, da do tega ne bi prihaja-
lo,« je pogovore z občani na kratko ori-
sala Nussdorferjeva. »Nesprejemljivo 
je, da takšni delavci, ki celo uspejo v 
pravdi, imajo pravnomočno sodbo, ki 
bi jim morala prinesti denar, neizpla-
čane plače, prispevke, regrese, pa tega 
ni mogoče z nobeno izvršbo izterjati. 
Ljudje obupujejo in ureditev, ki daje 
izkoriščevalcem možnost, da imajo 
več podjetij, da imajo njihovi sorodni-
ki različne firme, luksuzno lastnino, 
nesprejemljiva. Ljudem se upravičeno 
postavlja vprašanje, zakaj so rubljeni 
za dolg, ki je visok dvajset, trideset 
evrov, sami pa ne morejo do denarja 
od dolžnika, ki jim dolguje dvanajst, 
petnajst tisoč evrov. Ne gre zgolj za de-
nar, čeprav se seveda moramo vpra-
šati tudi to, kako ljudje, ki ne dobijo 
plač, sploh živijo. Gre tudi za muko-
trpno pot iskanja pravice, odvetnike, 
obravnave in dejstvo, da je odločitev, 
da je pravica na njihovi strani, samo 
papir,« je poudarila.
Povedala je še, da so se z občani po-
govarjali tudi o čisto osebnih zgod-
bah in stiskah, s katerimi se obračajo 

nanjo. »Name se obračajo tudi zara-
di sosedskih sporov, kmetijskih ze-
mljišč, poti ..., pogosto pridejo z eno 
zgodbo, v pogovoru pa se nato odpre 
še veliko drugih. Sicer pa pobudniki, 
ki se obračajo na urad varuha člo-
vekovih pravic, nimajo neke skupne 
niti, nečesa, kar bi jih združevalo. Še 
najbližje vsem je, da je lastnina za 

mnoge sveta, da imajo z njo pravza-
prav veliko problemov, celo vseživ
ljenjskih, saj se včasih cele generacije 
ukvarjajo s tem, kako shajati s sose-
di, s spori, ki trajajo dolga leta ... 
Varuhinja je bila sicer zadovoljna s 
stanjem v občini na splošno. »Občina 
je prijazna vsem ranljivim skupinam, 
sicer pa smo se s predstavniki pogovo-
rili tudi o enem konkretnem proble-
mu – občina ga pozna, a presega poo-
blastila. Veseli smo, da ni bilo zaznati 
hujših socialnih stisk – o tem ljudje 
niso poročali,« je ob koncu obiska še 
povedala varuhinja.
»Vesel sem, da je varuhinja človeko-
vih pravic prišla v Kranjsko Goro in se 
seznanila s stanjem v občini. Ne gle-
de na to, da je bilo malo primerov, je 
prav, da se vsak pozorno obravnava,« 
obisk ocenjuje podžupan Kranjske 
Gore Bogdan Janša. »Obisk varuha je 
bil priložnost, da se še kaj naučimo, 
pa tudi, da bo občina v primerih, ka-
kršen je bil tisti, o katerem smo se po-
govarjali, še bolj pozorna.«

Varuh prvič v Kranjski Gori
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, je sredi maja uradovala  
v Kranjski Gori. Na pogovor se je prijavilo le sedem občanov.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in podžupan Kranjske Gore Bogdan Janša

Varuhinja je bila sicer 
zadovoljna s stanjem v 
občini na splošno. »Občina 
je prijazna vsem ranljivim 
skupinam, sicer pa smo se  
s predstavniki pogovorili tudi 
o enem konkretnem problemu 
– občina ga pozna, a presega 
pooblastila. Veseli smo, da ni 
bilo zaznati hujših socialnih 
stisk – o tem ljudje niso 
poročali,« je ob koncu obiska 
še povedala varuhinja.
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Preteklo soboto je Tomaž Pšenica poln 
avtobus domačinov iz KUD Jaka Rabič 
Dovje Mojstrana odpeljal na zaključno 
ekskurzijo v Nemčijo. "Najprej smo se 
ustavili na obrežju Kimskega jezera, 
nato smo jo mahnili v Bavarsko dr-
žavno knjižnico, kjer hranijo Freisin-
ške spomenike. Mesto Freising ali po 
slovensko Brižinj(e) je prijetno mesto 
s privlačnim starim mestnim jedrom. 
Ogledali smo si stolnico Marijinega 
rojstva in sv. Korbinijana (konkatedra-
lo münchensko-freisinške nadškofi-
je). Čudovite poslikave in štukature so 
delo bratov Asam, oltarna podoba pa je 
Rubensova (iz leta 1626). V kripti smo 
položili svečo v zahvalo prednikom. Za 
nas, Slovence, je Freising pomemben 
zato, ker so bili na začetku 19. stoletja 

v tem mestu najdeni najstarejši zapi-
si v slovenskem jeziku in najstarejši 
latinični zapisi v katerem koli slo-
vanskem jeziku: po Freisingu oziro-
ma Brižinju se imenujejo Brižinski ali 
Freisinški spomeniki. Naš kraj je bil 
dolga stoletja Freisinška posest, torej 
so v tamkajšnjih arhivih tudi zapisi o 
našem kraju. Nato smo se odpeljali v 
bližnji Landshut, slikovito mestece, ki 
med drugim slovi po najvišjem opeč-
nem cerkvenem zvoniku na svetu. Ve-
čer smo sklenili v Freisingu z večerjo v 
Weihenstepfanu, najstarejši pivnici in 
pivovarni na svetu," je pot opisala Met-
ka Kern Trček.
Že leta 2011 so v projektu Poiščimo ko-
renine naših vasi domačini obiska-
li Freising in bližnji München, kjer 
hranijo Brižinske spomenike. Sledil je 
Innichen (Candido) na italijansko-av-
strijski meji ob izviru Drave, od koder 
so 1029. leta freisinški škofje naselili 
Dovje. Tudi krajani Sorice tja romajo v 
spomin na prednike. Nato so se odpra-
vili v Škofjo Loko in Klevevž, freisinški 
posesti na Slovenskem. "Škofjeloško 
freisinško posest je podrobno raziskal 
zgodovinar prof. dr. Pavle Blaznik. 
Obiskali smo dva gradova v posesti 
freisinških škofov: Gracarjev Turn in 
Prežek (F. Prešeren je tam napisal ne-
kaj pesmi). Iz kraja Otok pri Drami (Gu-
tenwert) na Dolenjskem so freisinški 
škofje naselili Dolenjce v Mojstrano. 
Zato je v mojstranškem narečju čuti-
ti vpliv dolenjskih besed (brejg, mlejk, 
snejg)," je še pojasnila.
"V vseh krajih freisinške posesti se 
pojavlja zgodovinski grb s črncem. 
Najdemo ga tudi na grbu zaslužnega 
papeža Benedikta XVI., ki je deloval v 
Freisingu. Lani novembra smo s To-
mažem obiskali naše veleposlaništvo v 
Vatikanu in se udeležili zasebne avdi-
ence pri papežu. Triglavski zvonovi so 

v Vatikanskih vrtovih zapeli slovenske 
pesmi, junaki Triglavskih pravljic so 
papeža razveselili z Miklavževim da-
rilom izpod Triglava. Še v San Marinu 
smo predstavljali svoj domači kraj."  
Kot pravi Metka Kern Trček, se z ekskur-
zijo S Tomažem v Freising in Landshut 
projekt Poiščimo korenine naših vasi 
približuje zaključku. "Sledi še zgibanka 
in odločitev, kako bomo obeležili pre-
teklost kraja, saj nas freisinška posest 
povezuje s Škofjo Loko, Klevevžem na 
Dolenjskem, Innichenom v Avstriji in 
Freisingom v Nemčiji. S projektom želi-
mo utrditi, poglobiti ter požlahtniti lju-
bezen in znanje do domačih krajev ter 
obenem vtkati v zavest vseh domačinov 
zgodovinski pomen Freisinga – po slo-
vensko Brižinje, Brižine ali Brižinj – ter 
freisinških posesti za kraje pod Trigla-
vom. Leta 2029 bomo praznovali tisočle-
tnico prve omembe naših vasi v zgodo-
vinskih virih."

Korenine iskali v Freisingu
Turistični vodnik, geograf in zgodovinar Tomaž Pšenica se je leta 2011 lotil 
projekta Poiščimo korenine naših vasi. Zanimivost v preteklosti Dovjega, 
Mojstrane, Radovne in Belce je, da so bili freisinška posest, kot sta bila v Sloveniji 
še Škofja Loka in Klevevž na Dolenjskem.

Tomaž Pšenica v Freisingu

MARJANA AHAČIČ

Kulturno umetniško društvo Gozd Martu-
ljek in Krajevna skupnost »Rute« - Gozd 
Martuljek, Srednji Vrh v nedeljo, 4. juni-
ja, ob 19. uri v dvorani gasilskega doma v 
Gozdu - Martuljku pripravljata prireditev 
ob prazniku krajevne skupnosti. Predse-
dnik sveta KS Janez Mertelj bo predsta-
vil poročilo o delu krajevne skupnosti, v 
kulturnem programu pa bodo nastopili: 
Eva Črv, Ruby Lana Karničar, Lovro Grilc, 
Kaja  Šlibar, Nejc Cuznar, Zoran Robič, 
solist Marko  Stare, Vladimir Pogačnik in 
Danica Butinar. Ob tej priložnosti bodo 
posebno pozornost posvetili prvi uporabi 
novega odra v dvorani, sredstva zanj je 
namenila Občina Kranjska Gora. Vstop na 
prireditev je prost.

Slovesnost  
ob prazniku v Rutah
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»Gre za prvo igrifikacijo v muzeju pri 
nas, ki ohranjenemu muzejskemu 
predmetu bivak II, ki ga je muzeju po-
klonil Alpinistični odsek Planinskega 
društva Jesenice, dodaja novo, svojevr-
stno interpretacijo,« pojasnjuje direkto-
rica Gornjesavskega muzeja Irena Lačen 
Benedičič. »Ideja o postavitvi sobe pobe-
ga v muzeju se je porodila kustosinja-
ma Slovenskega planinskega muzeja 
Nataliji Štular in Elizabeti Gradnik. Kot 
direktorica in vodja projekta sem vanjo 
verjela, zato smo jo uvrstili v letni pro-
gram. Poiskali smo strokovnjake s po-
dročja igrifikacije, ekipo Enigmarium©. 
Direktor Peter Arčon in Nataša Potočnik 
sta preučila naše želje in gradivo ter 
s svojimi sodelavci ustvarila poseben 
prostor doživetij. Izdelali so povsem 
novo igrivo pot doživetij, skozi katero z 
reševanjem nalog bežimo pred nevihto 
v varno zatočišče – bivak. Koordinacijo 
projekta – tehnično izvedbo je v celoti 
prevzel naš zunanji sodelavec Matjaž 
Podlipnik. Ker planirana finančna pod-
pora projektu ministrstva za kulturo ni 
zadostovala, smo ga predstavili županu 
občine Kranjska Gora Janezu Hrovatu, 
ki je našo idejo sprejel z odobravanjem 
in jo tudi finančno podprl. Hvala vsem, 
ki ste si upali sanjati z nami in nas pod-
prli do konca izvedbe enkratnega, na-
grajenega projekta," je ob tem poudarila 
direktorica Irena Lačen Benedičič, tudi 
vodja projekta.

Planinskemu muzeju nagrada za bivak
Slovenski planinski muzej, ki v Mojstrani deluje kot enota Gornjesavskega  
muzeja Jesenice, je za projekt Pobeg v bivak prejel častno Valvasorjevo  
priznanje za leto 2016. 

Projekt Pobeg v bivak je prejel častno Valvasorjevo priznanje za leto 2016.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Visoko priznanje sta prevzeli Irena Lačen Benedičič, direktorica muzeja in vodja projekta, 
ter kustosinja Slovenskega planinskega muzeja Natalija Štular. / Foto: arhiv SPM

Gre za prvo igrifikacijo 
v muzeju pri nas, ki 
ohranjenemu muzejskemu 
predmetu bivak II, ki ga je 
muzeju poklonil Alpinistični 
odsek Planinskega društva 
Jesenice, dodaja novo, 
svojevrstno interpretacijo.
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Dne 24. marca leta 1968 je ob pol 
osmih zjutraj pod severno steno Moj-
strovke na območju Jam kložasti plaz 
zasul šest od osmih turnih smučarjev, 
ki so se namenili z Vršiča prek Vratc 
in čez Sleme proti Tamarju. Četrt ure 
pred njimi se je tam spustilo prvih 
osem smučarjev; zadnja dva sta še 
postala na Slemenu in videla vso ne-
srečo. Čez pobočje je smučalo drugih 
osem smučarjev. Najprej se je pod nji-
mi premaknila s smučino odrezana 
plast, debela več kot meter. Čez nekaj 
trenutkov pa se je iz ozke grape petde-
set metrov nad njimi s pokom utrgal 
plaz sprijetega, kložastega snega. Šest 
smučarjev so zajele velike kocke klož. 
Štirje so umrli, peto, ki je imela hude 
poškodbe, in šestega, nepoškodovane-
ga, sta s pomočjo prve skupine rešila 
nezasuta tovariša,« je nesreča, v kate-
ri je gorskim reševalcem prvič prišel 
na pomoč tudi helikopter, opisana v 
zborniku Reševanje v gorah. 

Prav ta helikopter je nato še 15 let po-
magal gorskim reševalcem, na zadnjo 
akcijo so ga poslali leta 1984. V torek so 
ga iz hangarja na brniškem letališču 
pripeljali v Slovenski planinski muzej 
v Mojstrano, kjer bo odslej, z jekleni-
co pritrjen pod strop tik ob vhodu, del 
muzejske zbirke.
»Prihodnje leto bo minilo petdeset let 
od prvega reševanja, v katerem je bil 
uporabljen helikopter. Škoda bi bilo, 
da prav ta stoji v hangarju letalske 
policijske enote, zato sem pred časom 
generalnemu direktorju policije ome-
nil, da bi bilo lepo, če bi ga lahko raz-
stavili v Slovenskem planinskem mu-
zeju. Takoj se je strinjal, ministrstvo 
za notranje zadeve pa je s pogodbo he-
likopter dalo v upravljanje muzeju,« je 

Burduš je zdaj v planinskem muzeju
Sredi maja so pod strop Slovenskega planinskega muzeja namestili helikopter z 
imenom Burduš, ki je od leta 1968 naprej kot prvi slovenski helikopter sodeloval 
na reševalnih akcijah v gorah.

Helikopter so z jeklenicami pričvrstili pod strop.

Novo pridobitev Slovenskega planinskega muzeja so slovesno predstavili na letošnjih 
dnevih Alpske konvencije prejšnjo soboto. / Foto: Gorazd Kavčič
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pot helikopterja od Brnika do Mojstrane opisal Igor Potoč-
nik, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije. 
Povedal je, da je v tistem prvem reševanju, v katerem je 
sodeloval helikopter, na kraj nesreče pripeljal predvsem 
opremo, za kaj več v njem ni bilo prostora. »To je helikop-
ter, ki se ni mogel dvigniti dosti više kot na višino Kreda-
rice, poleg pilota je bilo v njem prostora le še za dve osebi 
oziroma malo več opreme. Danes imamo seveda na voljo 
večje, boljše helikopterje, ki se dvigujejo še višje, prepeljejo 
več opreme, pri reševanju se uporablja elektromotorni vi-
tel, tako da praktično v zraku ponesrečenca lahko spravi-
mo v helikopter in ga odpeljemo v zdravstvene ustanove.«
Helikopter Agusta Bell-47J-2A »Ranger«, imenovan tudi 
»burduš«, prvi reševalni helikopter v naših gorah, je prišel v 
takratno letalsko enoto milice v maju leta 1967. »Njegov pri-
hod ni pomenil le začetka delovanja Letalske enote Milice 
(LEM) − sedanje Letalske policijske enote (LPE) Ministrstva 
za notranje zadeve –, temveč tudi začetek in nadaljevanje 
razvoja helikopterskega gorskega reševanja v Sloveniji. Prav 
ta helikopter je bistveno vplival na helikoptersko gorsko re-
ševanje v Sloveniji, ki je prepoznano kot eno najbolj razvitih 
tako zaradi tehnike kot tudi zaradi strokovnosti in požrtvo-
valnosti ljudi," je pojasnila direktorica Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice Irena Lačen Benedičič.
"Poznavalci ocenjujejo, da trenutno po svetu leti še okrog 
tisoč primerkov različnih verzij modela Bell 47. Kar nekaj 
jih je na ogled v muzejih širom po svetu. Vendar takšen, 
kot si ga lahko ogledate v Slovenskem planinskem muze-
ju, sodi med tako redke, da jih lahko preštejemo na prste 
ene roke." Legendarni helikopter je velika pridobitev za muzej.

Ob tej priložnosti so v Mojstrani pripravili tudi prikaz helikopterskega reševanja v gorah. 
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Mojstrano večina Slovencev najbolj pozna 
kot izhodišče za pot v osrčje Triglavskega 
narodnega parka, kraj je namreč odlično 
izhodišče za planinske ture v Julijske Alpe 
in sprehode v tri čudovite alpske doline 
Vrata, Krmo in Kot. Poznamo ga tudi kot 
kraj, iz katerega izhajajo številni vrhunski 
slovenski športniki, med njimi smučarska 
skakalca Janez Polda in Marjan Pečar, alpska 
smučarja Alenka Dovžan in Jure Košir ter 
športna plezalka Martina Čufar. Odkar so 
pred časom v središču kraja uredili novi 
Park olimpijcev, je tudi širši javnosti postalo 
znano, da je v teh krajih živelo skupaj kar 18 
udeležencev predvsem zimskih olimpijskih 
iger. 
Dovje so vas s tisočletno tradicijo in z 
zdravilno klimo na pobočju Karavank, 
na sredi vasi stoji obnovljena nekdanja 
kovačnica, zdaj gostilna Pr' Katr. Pod vasjo 
je spomenik Jakobu Aljažu, dovškemu 
župniku, domoljubu, skladatelju in 
planinskemu delavcu, ki je služboval na 

Dovjem od 1889 do smrti leta 1927. Aljaž 
je pokopan na dovškem pokopališču, kjer 
počivajo mnogi, ki so izgubili življenje v 
Julijcih.
Posebej živahno je na Dovjem poleti, 
ne le zaradi številnih športnih prireditev, 
kakršna je bila na primer prejšnji konec 
tedna Juriš na Dovško Babo, temveč tudi 
zaradi pestrega kulturnega dogajanja. 
Franci Koražija, ki zadnja leta vodi hišo Pr' 
Katr', sicer pa dolgoletni motor kulturnega 
in turističnega razvoja vasi, pravi, da je 
vesel, da je vas ohranila veliko nekdanje 
identitete, tako v arhitekturnem kot 
družbenem smislu. Posebej ponosni so 
domačini na Večer na vas, lokalno prireditev 
z najdaljšo tradicijo, saj bo 1. julija letos 
doživela že 32. ponovitev. Kulturni program 
z etnološkim programom bo tudi tokrat 
zaokrožila tradicionalna veselica.
Prelepa, a tudi premalo poznana je Zgornja 
Radovna, razloženo naselje na območju 
Triglavskega narodnega parka v razširjenem 

zgornjem delu doline ob potoku Radovna, 
v katerega se stekajo vode iz ledeniških 
dolin Krme in Kota. 
Domačije so raztresene po dolini, 
obiskovalec se lahko sprehodi do Gogalove 
domačije, kjer stoji 400 let stara lipa, ogleda 
si lahko Pocarjevo domačijo, ki je na ogled 
kot etnografski muzej. Pri domačiji Psnak 
je dobro ohranjen Psnakov čebelnjak, nižje 
po dolini proti Bledu pa Psnakova žaga. 
Med Zgornjo in Srednjo Radovno je še 
jezero Kreda, ki je, tako kot tisto v Mojstrani, 
nastalo zaradi izkopavanja krede za potrebe 
mojstranške cementarne. Zgornja Radovna, 
ki je s cesto povezana z Mojstrano, vzdolž 
po dolini potoka Radovne pa z Bledom, je 
prek dolin Kot in Krma idealno izhodišče za 
planinske izlete v Julijce.
In ne nazadnje v okolico Mojstrane sodi 
tudi vas Belca. V bližnjem zaselku Podkuže 
prevladuje živinoreja, kombinirana s 
planinskim pašništvom. Nad naseljem je 
več nestalnih slapišč, kjer so slapovi opazni 

Dobrodošli v objemu Dovjega in Mojstrane
Kraji pod Triglavom so že v preteklosti s svojo slikovitostjo privabljali obiskovalce, željne  
bogatih doživetij v objemu čudovite narave. Danes, ko je tempo življenja v mestih vse bolj 
neusmiljen, je tistih, ki cenijo lepote neokrnjene narave ter možnosti za sprostitev in šport,  
ki jih ponujajo Mojstrana, Dovje in Radovna, vedno več.
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RAZVOJNA ZADRUGA, z. o. o.,  
Dovje 31a, 4281 Mojstrana
G: 041 708 793
E: franci.korazija@telemach.net

Hišo pr' Katr' oddamo v najem najugodnejšemu  
ponudniku, pričakujemo osebo z gostinskimi izkušnjami. 
Vse informacije dobite pri predsedniku Razvojne zadruge 

Franciju Koražiji, tel.:  041 708 793.

Gostilna Rožca
Dovje 127c, 4281 Mojstrana
T. 04 589 52 50
E. sonja.stanovic@telemach.net
www.gostilna-rozca.si
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predvsem od marca do maja ter po močnejšem deževju. 
Izraziti so med pečinami, kar naredi sprehod po gozdni poti 
navzgor ob potoku Belca slikovit in poln vtisov, poudarjajo v 
Turističnem društvu Dovje Mojstrana.
Kot pravi Gregor Kofler, ki vodi podjetje Kofler šport, večina 
obiskovalcev na Dovje in v Mojstrano še vedno prihaja 
predvsem zaradi Triglava, s katerim sta kraja tako zelo močno 
povezana, pa zaradi narave in z njo povezanih aktivnosti 
nasploh. Kot pravi Kofler, bi si seveda želeli, da bi bilo v kraju 
več namestitvenih kapacitet, morda še kakšna restavracija 
in športna trgovina. Z njim se strinja tudi Milica Panovič, ki 
vodi gostilno Rožca. Nujno bi potrebovali manjši hotel, je 
prepričana. Obiskovalcev je namreč iz leta v leto več. Po eni 
strani zato, ker si ljudje vedno bolj želijo oddiha v naravi, po 
drugi strani pa predvsem Mojstrana poleti ponuja številne 
atraktivne aktivnosti; med tistimi, ki ta čas posebej privabljajo, 
so lani urejene plezalne poti, tako imenovane ferate, pri 
Slovenskem planinskem muzeju. Za ponudbo tudi zunaj 
visoke sezone dobro skrbi Slovenski planinski muzej, pozimi, 
pravi Kofler, pa bi morda lahko uredili še kakšno dodatno 
tekaško progo. Ob tem poudarja, da mora iti razvoj v krajih 
pod Triglavom predvsem v smeri trajnostnega turizma.
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Turistično društvo Dovje - Mojstrana je 
27. maja izvedlo Juriš na Dovško Babo – 
tekmovanje v teku, kolesarjenju in no-
rdijski hoji. Prišlo je okoli 50 športnih 
navdušencev, ki so se z Dovjega podali 
do Cicovega rovta in premagali progo, 
dolgo 5900 metrov. V teku je pri žen-
skah absolutno slavila Mojca Koligar, 
druga je bila Erika Melihen, tretja pa 
Neža Vrečar. Pri moških je bil najhi-
treje na cilju Benjamin Črv, sledila sta 
mu Franci Teraž in Andrej Robič. Pri 
kolesarkah je pedale najhitreje vrtela 
Matejka Prešeren, druga je bila Irena 
Jeločnik. Med kolesarji je bil najhitrejši 
Gorazd Konc, za njim pa sta se uvrstila 

Domen Potočnik in Uroš Komac. V nor-
dijski hoji je med ženskami slavila Ana 
Omanovič, druga je bila Mia Žnidaršič, 
tretja pa Mojca Šraj. Pri moških je bil 
najhitreje na vrhu Gaber Lah, ki sta 
mu sledila Miha Melihen in Roman 
Šalamon. Tekli so tudi otroci. V svojih 
starostnih kategorijah so bili najhitrej-
ši Tinka Mesec, Lina Mihovec, Živa Ko-
vačič, Živa Melihen, Nal Mihovec, Jaka 
Kovačič, Jan Groznik in Urban Šimnic. 
Kot je povedala vodja prireditve Mina 
Kotnik, so z udeležbo zadovoljni, prav 
tako jim je bilo izjemno naklonjeno 
vreme. Vsem, ki so pomagali pri iz-
vedbi prireditve, pa se pri Turističnem 
društvu Dovje - Mojstrana najlepše za-
hvaljujejo.

Sončen Juriš na Dovško Babo

KARMEN SLUGA

Na znamenitem 61. teku trojk v Ljubljani, 
kjer moči merijo tekači iz vse države, je 
ekipa Mojstrane v postavi Dušan Mrak, 
Klemen Zupan in Andrej Robič osvojila 3. 
mesto v absolutni konkurenci. Na progi, 
dolgi 29 kilometrov, so zabeležili čas 1 
ura in 58 minut. S tem je gorenjska trojka 
presenetila kar nekaj favoriziranih ekip 
in se veselila uspeha. Andrej Robič (ŠD 
Kranjska Gora) se je udeležil tudi Teka 
treh src v Radencih in bil na 42-kilome-
trski razdalji absolutno dvanajsti. Prva tri 
mesta so zasedli Kenijci.

Odlični mojstranski 
tekači

Ekipa Mojstrane: Dušan Mrak, Klemen 
Zupan in Andrej Robič je na znamenitem 
Teku trojk osvojila 3. mesto v absolutni 
konkurenci.

KARMEN SLUGA

V soboto, 3. junija, bo cesta med Kranjsko Goro in Vršičem spet rezervirana za razve-
drila željne kolesarje s ponyji. Proga je dolga 13,5 km; začne se pri Hotelu Lek in konča 
na vrhu 1611 metrov visokega Vršiča. Hrib ima največji naklon 10,8 odstotka, kar za 
kolesa brez prestav sploh ni mačji kašelj. Lani se je prireditve udeležilo 573 kolesarjev 
in kolesark. Najhitreje je bil na cilju Boštjan Hribovšek, in sicer v 45 minutah in 26 
sekundah. Letošnja prireditev se začne ob 10. uri v središču Kranjske Gore, ko bo čas 
za registracijo, tehnični pregled koles in ocenjevanje retro stila. Štart vzpona bo ob 15. 
uri. Po koncu tekmovanja bo v Kranjski Gori retro zabava z Elvis Jackson & Happy Ol' 
McWeasel.

S ponyji na Vršič  

KARMEN SLUGA

Smučarska zveza Slovenije je na Večeru 
šampionov v Ljubljani podelila kipce in 
plakete bloških smučarjev. Posebno pri-
znanje zveze za dosežke na mladinskem 
svetovnem prvenstvu sta prejela smučar-
ski skakalec Bor Pavlovčič iz Mojstrane in 
alpska smučarka Meta Hrovat iz Podkore-
na. Iskrene čestitke!

Večer zvezd
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Namen študentske delovne brigade 
je v prvi vrsti pomoč pomoči potreb-
nim, spodbujanje solidarnosti med 
študenti, zelo pomembno pa je tudi 
druženje, saj se tu sklenejo prijatelj-
stva, ki trajajo še dolgo po zaključ-
ku študija, pojasnjuje vodja projekta 
Bernarda Jeraj. "Poleg dela pa Štu-
dentska delovna brigada združuje za-
bavo, spoznavanje Slovenije, njenih 
skritih lepot in raznolikih običajev." 
Letošnjo, že 19. študentsko brigado, 
Študentska organizacija Univerze v 
Mariboru organizira prav v Kranjski 
Gori. Rok za prijavo se izteče 23. junija. 
Prvo tovrstno brigado so mariborski 
študentje organizirali leta 1999, ko so 
pomagali odstranjevati posledice po-
tresa v Bovcu in od takrat študentje 
redno pomagajo prebivalcem krajev, 
ki so jih prizadele naravne nesre-
če ali pa so demografsko ogroženi. 
"S svojim trdim delom pomagamo 
krajanom pri obnovi in ponovni oži-
vitvi njihovih krajev. Do sedaj smo 
pomagali že pri najrazličnejših opra-
vilih: odstranjevali smo posledice 
potresa, plazu, obnavljali turistič-
ne in tovorne poti, čistili in urejali 
jaške, krajevne vodnjake, vhode in 
notranjost rudnikov, krajevne zna-
menitosti, razgledne stolpe in ple-
skali ograje, mostove in forma vive. 
V vseh teh letih je več kot 850 zbranih 
udeležencev opravilo več kot 50 tisoč 
prostovoljnih delovnih ur," pojasnjuje 
Jerajeva.
Na deloviščih, organizirani v delov-
ne skupine, preživijo osem delov-
nih dni, popoldanski čas namenjajo 
druženju z domačini, športnim in 
družabnim igram ter ogledom kra-
jevnih znamenitosti in spoznavanju 
kulturne dediščine okoliških krajev.  
"Vsak študent, ki se udeleži Študent-
ske delovne brigade, se vsako leto z 

Študentska delovna brigada 
Študentska delovna brigada, ki jo kot prostovoljski projekt organizira Študentska 
organizacija Univerze v Mariboru, bo letos od 21. do 30. julija v Kranjski Gori.
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Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,4 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Vse cene so z vključenim rednim popustom in bonusom 1000 € staro za novo.

– Klimatska naprava

– Radio Bluetooth, USB, AUX

– Samodejna parkirna zavora

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– LED dnevne luči C-shape

– Sistem za aktivno zaviranje v sili z 
zaznavo pešcev pri mestni vožnji

Že za

15.990 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

– Pomoč pri speljevanju navkreber

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi  
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

12.590 €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

– Samodejna 2-področna klimatska 
naprava

– Platišča iz lahke litine 17” 

– Kartica Renault

– Parkirni senzorji spredaj in zadaj 

– Strešni nosilci 

– Dodatno zatemnjena stekla zadaj

– Navigacija z zaslonom na dotik

Že za

19.990 €
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Finžgarjeva 2, Jesenice, Tel.: 04/58 33 330
Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450 

Poraba pri mešanem ciklu 3,3−5,6 l/100 km. Emisije CO2 85−127 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Vse cene so z vključenim rednim popustom in bonusom staro za novo.

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob 
volanu

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

9.490 €

Renault CAPTUR
EXPRESSION ENERGY TCe 90

– Klimatska naprava

– Radio MP3 z bluetooth + USB + AUX  
z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 16”

– Meglenki spredaj

Že za

13.390 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70 

Že za

8.990 €

– Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
–  Električno nastavljiva in ogrevana 

zunanja ogledala
–  Volanski obroč in ročica menjalnika v 

usnju
–  Zunanje bočne okrasne črte in oznake 

Limited
–  Zunanja ogledala v sijaj črni barvi
–  Okrasni pokrovi koles 15” v srebrno - 

črni barvi

veseljem znova prijavi. To je dokaz, 
da se študentje, ki se udeležujemo 
tega projekta, zavedamo pomena pro-
stovoljnega dela in nudenja pomoči. 
Skozi desetdnevno druženje se nau-
čimo dela v skupinah, povečamo pa 
tudi svojo odgovornost do drugih in s 

tem spodbujamo svoj občutek za soli-
darnost. Naučimo se živeti v naravi in 
z njo, saj vsako leto taborimo na pro-
stem, izven urbanih naselij." Prijavite 
se lahko se na: http://www.dostop.
si/sdb/prijava.aspx ali pokličete na 
031/263-291 (Bernarda).
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LAS - Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

Kam med počitnicami?
(aktivno preživljanje prostega časa)

izvajalec program ciljna skupina trajanje programa kraj informacije telefon/e-pošta

Občinska knjižnica  
Jesenice  
Kranjska Gora

IZDELKI ZA VSAK DAN od 5. leta dalje
od 10. do 14. julija 
od 11.30 do 13.30

Knjižnica  
Kranjska Gora

Gordana  
Lumpert 
Katarina Plasin

gordana@knjiznica-jesenice.si katarina.
plasin@knjiznica-jesenice.si

ZA PAPIR NI OVIR od 5. leta dalje
od  21. do 25. avgusta 
od 11.30 do 13.30

Občinska knjižnica  
Jesenice Rateče

IZDELKI ZA VSAK DAN od 5. leta dalje
od 17. do 21. Julija 
od 11.30 do 13.30

Knjižnica Rateče

ZA PAPIR NI OVIR od 5. leta dalje
od  7. do 11. avgusta 
od 11.30 do 13.00

UMETNOST  
RECIKLIRANJA

od 5.  leta dalje
14., 16. in 18. avgusta  
od 11.30 do 13.30

Občinska knjižnica Jesenice  
Dovje - Mojstrana

IZDELKI ZA VSAK DAN od 5. leta dalje
od 24. do 28. julija 
od 11.30 do 13.30

Knjižnica Mojstrana

ZA PAPIR NI OVIR od 5. leta dalje
od  31. julija do 4. avgusta 
od 11.30 do 13.30

Društvo Center za pomoč 
mladim, podružnica  
Kranjska Gora in Planinsko 
društvo Gozd Martuljk, 
Mladinski odsek

IGRAJMO SE V RUTAH od 5. do 10. leta 
26. avgusta 
od 10. do 18. ure

Teniško igrišče v Gozdu 
-  Martuljku, v primeru 
slabega vremena pa v 
Gasilskem domu

Polona Petrovič 
Erlah

041 883 206 
polona.petrovic-erlah@amis.net

PD Dovje-Mojstrana

9-DNEVNA KONDICIJSKA 
PRIPRAVA  
NA PLANINSKO SEZONO

od 6. do 27. leta
od 24. junija do 2. julija 
6.–16. ure, 16.–20. ure

okoliški hribi Vesna Lotrič
031 613 427
mladina.pddovjemojstrana@gmail.com

TRIDNEVNI  
PLANINSKI TABOR,  
KRN - KOMNA 2017

od 6. do 27. leta od 3. do 5. julija Krn, Komna …

MEDNARODNI  
PLANINSKI TABOR ALPE 
ADRIA ALPIN (FORNI 
AVOLTRI, ITALIJA)

od 6. do 21. leta od 13. do 16. julija Forni Avoltri, Italija

Župnija Kranjska Gora ORATORIJ 2017 mladi
od 7. do 13. avgusta 
od 9. do 16. ure

Kranjska Gora Janez Šimenc
04 588 11 03 
zupnija.kranjska.gora@rkc.si

Župnija Dovje ORATORIJ 2017 mladi
od 28. junija do  2. julija
od 9. do 16. ure

Dovje Franc Juvan 04 5891 050

Društvo prijateljev  
mladine Dovje-Mojstrana

AKTIVNE POČITNICE  
V NARAVI

od 11. do 14. leta 
od 8. do 9. julija 
(ali od 17. do 18. julija)
od 8. do 20. ure

Dovje - Mojstrana
Lea Kalan
Darja Grilc

041 337 808
040 234 981
lea.kalan@guest.arnes.si

JESENSKI DAN  
V MOJSTRANI

mladi jesenske počitnice Mojstrana

Društvo prijateljev mladine 
Kranjska Gora

LETOVANJE  
PREDŠOLSKIH OTROK

predšolski otroci od 13. do 23. junija Novigrad Anja Lukan 031 560 590

LETOVANJE ŠOLSKIH 
OTROK

šolski otroci od 25. julija do 4. avgusta Novigrad

Društvo mladih  
Kranjska Gora

DNEVI ŠPORTA IN  
ZABAVE ZA MLADE,  
DRUŽABNI VEČERI,  
URADNE URE,  
PREDAVANJA IN  
OKROGLE MIZE,  
LIKOVNE DELAVNICE

od 15. do 30. leta skozi celo leto Mojstrana Gregor Miklič
051 370 845
mladi.kg@gmail.com
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Na območju zgornje Gorenjske deluje 
Klub CVB (bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo) Bled, v katerem se združujejo 
bolniki po možganski kapi in njihovi svoj-
ci. Od marca letos klub vodi Marija Vičar. 
Kot je povedala, imajo 76 članov, tudi 
iz kranjskogorske občine, pod okriljem 
kluba pa pripravljajo številne dejavnosti. 
Tako se redno mesečno srečujejo v Le-
scah, pripravljajo strokovna predavanja, 
potopisna predavanja, glasbene in kul-
turne nastope, krajše koncerte, srečanja 
z drugimi klubi, izlete ... Poleg strokovne 
pomoči in rehabilitacije je namreč za bol-
nike in njihove svojce zelo pomembno 
druženje, v klubu se medsebojno spod-
bujajo, pogovarjajo o težavah. Članom 
so na voljo tudi razne terapije v centrih 
za rehabilitacijo in zdraviliščih. Možgan-
ska kap v Sloveniji vsako leto prizadene 
okrog 4200 ljudi, bolnikov po možganski 
kapi pa je okrog 40 tisoč. Med bolniki je 
vse več mladih, možganska kap in njene 
posledice pa postavijo bolnika in njegove 
svojce pred številna težavna vprašanja. 
Zato v klubu vabijo vse, ki bi želeli na ta 
način stkati nove vezi in okrepiti social-
no mrežo, da se jim pridružijo. Klub CVB 
Bled sicer deluje pod okriljem Združenja 
bolnikov CVB Slovenije.

Klub bolnikov  
po možganski kapi

MARJANA AHAČIČ

LAS Občine Kranjska Gora si že od začet-
kov delovanja prizadeva, da bi v okolju, 
kjer deluje, spodbudil prebivalce k zdra-
vemu načinu življenja, kamor poleg 
zmanjšane rabe prepovedanih in do-
voljenih drog sodijo tudi različne špor-
tne aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. 
Posebej aktivni so v novembru, mesecu 
preventive, aprila, ko obeležujemo Sve-
tovni dan zdravja, tradicionalno pa tudi 
med poletnimi šolskimi počitnicami.
Ker so letošnje tik pred vrati, v tem 
Zgornjesavcu objavljamo program de-
javnosti za aktivno preživljanje pro-
stega časa, ki so jih pripravile različne 
organizacije iz združenja, ki delujejo v 
občini: Knjižnica Jesenice, društvo Cen-
ter za pomoč mladim, Planinsko dru-
štvo Dovje - Mojstrana, župniji Kranj-
ska Gora in Dovje, Društvo prijateljev 
mladine Dovje - Mojstrana in Kranjska 
Gora ter Društvo mladih Kranjska Gora.
Projekt sofinanciranja izvajanja aktiv-
nosti v času poletnih počitnic je stalni 
projekt LAS-a Občine Kranjska Gora. Iz-
vaja se z namenom, da bi za otroke in 
mladostnike iz občine Kranjska Gora 
v času poletnih počitnic pripravili čim 
več različnih in zanimivih dejavnosti. 
Kot je v imenu LAS povedala Cvetka 
Pavlovčič, so letošnjo pomlad v okvi-
ru literarnega in likovnega natečaja 
v obeh osnovnih šolah v občini želeli 
izvedeti, kaj je mladim všeč in česa si 
še želijo v okviru aktivnosti, ki jih za-
nje organizira Lokalna akcijska sku-
pina za preprečevanje odvisnosti. „Na 
splošno so aktivnosti pohvalili, kar 
nam daje potrditev, da delamo prav, 
pa tudi energijo za delo v prihodnje. Iz 
njihovih izdelkov smo izvedeli tudi, da 
si želijo predvsem čim več ustvarjanja. 
Nekateri so pisali tudi o sebi, o svoji 
samopodobi, o tem, kako se postaviti 

zase; skratka, kar precej smo izvedeli 
o mladih in to, kar so nam sporočili, 
bo tudi eden od temeljev za naše delo.“
Kot je še povedala Pavlovčičeva, so se 
natečaja iz kranjskogorske osnovne 
šole udeležili predvsem učenci dru-
ge triade, v Mojstrani pa najmlajši. 
Najboljšim trem izdelkom so podelili 
praktične nagrade.

Kam med počitnicami?
Tudi za letošnje poletne počitnice je LAS – Lokalna 
akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti Občine 
Kranjska Gora pripravila pester program brezplačnih 
počitniških aktivnosti za mlade.

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci  
in vaše predloge sporočite  
Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali  
po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite, dodajte  
piko na i dogodkom z objavo  
v Gorenjskem glasu. 
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Učenci turističnega krožka OŠ 16. de-
cembra Mojstrana, ki jih vodi mento-
rica Jerca Bogataj, so se v začetku maja 
udeležili tekmovanja v kuhanju Zlata 
kuhalnica. Tekmovale so tri učenke: 
Emma Dušanić, Ana Jakopič in Mija 
Šimnic, pri pripravi na predstavitev in 
oblikovanju pogrinjka pa so pomagali 
še: Miha Melihen, Maša Božič, Manja 
Klinar in Tara Štular. "Kuharski trio je 
v eni uri moral pripraviti kar dve jedi. 
Glavna jed so bili krapi s kranjsko klo-
baso, za sladico pa smo tekmovalke 
pripravile sladke skutine štruklje s su-
himi slivami. Navdih za nove recepte 
smo iskali v starih kuharskih knjigah 
in pri domačinkah. Posebna zahvala 
gre učiteljici Metki Kern Trček, ki nam 
je pomagala z nasveti pri pripravi dov-
ških krapov. Tem smo okus še izboljša-
li s kranjsko kobaso. Ves trud je bil po-
plačan s srebnim priznanjem, ki smo 
se ga vsi zelo razveselili," so povedali 
mladi kuharski mojstri.

Srebrno priznanje za mlade kuharice

Glavna jed, ki so jo predstavile, so bili krapi 
s kranjsko klobaso. Za sladico so pripravile 
še skutine štruklje s suhimi slivami.

Emma Dušanić, Ana Jakopič in Mija Šimnic 
so si na tekmovanju Zlata kuhalnica 
prikuhale srebrno priznanje.

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v začetku maja v 
sklopu projekta Europe Direct za učence sedmih in osmih 
razredov OŠ 16. decembra Mojstrana ob dnevu Evrope or-
ganizirala dogodek z naslovom Osnovnošolski Evropski 
parlament. "Učencem smo podrobneje predstavili Evropo 
in prioritete Evropske unije ter se z njimi pogovorili o tem, 
kaj bi mladi spremenili v lokalnem okolju, da bi se čim 
bolj približali predstavljenim prioritetam. Na ta način smo 
dobili nabor idej, želja in pripomb mladih," je povedala El-
dina Čosatović z Agencije. V Mojstrani so se osredotočili na 
športne, turistične in infrastrukturne investicijske projek-
tne ideje, med njimi so izboljšana razsvetljava, urejen park 
in nogometno igrišče, športno igrišče na Dovjem, izboljša-
ne žičnice v Kranjski Gori in Mojstrani,
drsališče s streho, adrenaliski park in zipline, učenje tujih 
jezikov, srednja šola in dijaški dom, pekarna in slaščičar-
na, bazen, gledališče, restavracija s hitro prehrano, bazen, 
kino, umetniška galerija ..." Idejne projekte bodo predsta-
vili tudi Občini Kranjska Gora.

Osnovnošolski evropski parlament v Mojstrani
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našo izbrano kavo ali čajem v

RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI. 

Borovška cesta 91, Kranjska Gora
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 22. ure

Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995, 
kranjskagora@cokoladnica.si

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

KARMEN SLUGA

Šolarji so se seveda z velikim veseljem 
odzvali, v zahvalo za povabilo pa so 
jim pripravili kratek, pomladno obar-
van program. Zapeli so jim pesmi o 
pomladi, zraven pa še zaigrali na in-
štrumente. 
Učenci kranjskogorske osnovne šole 
večkrat gostujejo v Domu Viharnik, 
tako z raznimi nastopi kot na ustvar-
jalnih delavnicah. Starostnike so tako 
obiskali tudi prvošolci in drugošolci 
ter učenci likovnega krožka. Otroci se 
veselijo takih srečanj in s svojo otro-
ško razposajenostjo razvedrijo stano-
valce Doma Viharnik.

Šolarji v Viharniku  
Stanovalci Doma Viharnik v Kranjski Gori so spomladi medse povabili učence 
četrtih in petega razreda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.

Učenci kranjskogorske osnovne šole večkrat gostujejo v Domu Viharnik.

MARJANA AHAČIČ

V sklopu akcije Ogenj v Alpah je izšla tudi brošura Zapeljan 
v gore s predlogi za pohodniško-kolesarske izlete v gore na 
trajnostni način. Pripravile so jo organizacije CIPRA Sloveni-
ja, Planinska zveza Slovenije in Ekosklad, Slovenski okoljski 
sklad. V brošuri je zbranih 14 pohodniško-kolesarskih izletov, 
ki so dostopni z vlakom, avtobusom in kolesom. Nabor izletov 
pokriva Pohorje, Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke, Škofje-
loško-Cerkljansko hribovje in Julijske Alpe. Predstavljeni izleti 
so zanimivi tako za fizično bolje pripravljene pohodnike kot za 
družine. Veliko potencialih izletov v zloženki ni predstavljenih, 
zato so obiskovalci gora povabljeni, da raziščejo vozne rede in 
se na izlete odpravijo trajnostno. Predlagani izleti so izbrani 
tako, da so časovno izvedljivi znotraj veljavnih voznih redov 
javnega potniškega prometa, ki so dostopni v knjižici Vozni redi 
v Alpah, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. Vsi, ki se bodo 
v gore odpravili trajnostno že letošnje poletje, lahko od junija 
do septembra sodelujejo v akciji Ogenj v Alpah 2017 s simbol-
nim prižigom "ognja" na slovenskih vrhovih (sveča, bliskavica 
fotoaparata, telefonska lučka …), s čimer načelno podprejo 
sporočilo letošnje akcije. Sodelujoči lahko pošljejo fotografi-
je s slovenskih vrhov s pripisom lokacije in načina mobilnosti 
na naslov: slovenija@cipra.org ali pa ga objavijo na družabnih 
omrežjih #Zapeljanvgore #OgenjvAlpah, #feuerindenalpen in 
@CIPRASlovenija @PlaninskaZvezaSlovenije @Ekosklad.

V gore z javnim prevozom



MARJANA AHAČIČ

Obiskovalci tako lahko tudi na tem mestu dobijo turistične 
in splošne informacije o Ratečah in okolici, za ponudnike 
gostinskih in turističnih storitev v vasi bo nova informa-
cijska točka predstavljala aktivno povezavo s celotno desti-
nacijo Kranjska Gora, muzealci pa lahko zaradi novih vse-
bin in dejstva, da bo odslej v Kajžn'kovi hiši stalno prisotna 
informatorka, v tej zanimivi muzejski hiši pričakujejo še 
kakšnega obiskovalca več.
»V muzeju se več kot deset let trudimo oživiti hišo. Pri-
pravljamo delavnice, predavanja, se povezujemo z doma-
čini, ki pri nas vezejo, šivajo, izdelujejo rateške žoke ..., pa 
vendar je vedno kaj manjkalo,« je situacijo spomladi ob 
odprtju nove informacijske točke v Kajžn'kovi hiši razloži-
la direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen 
Benedičič. »Kar hiša v resnici še potrebuje, je stalna priso-
tnost človeka, ki ga doslej nismo imeli. Po programih jav-
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V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 

ŽIVLJENJE 

DREVES
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

19EUR
90 2 9 9 0

EUR

Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

Tudi v Ratečah po novem informacijska točka
V Kajžn'kovi hiši, muzejski hiši v Ratečah, so spomladi odprli novo informacijsko 
točko, ki povezuje turistične ponudnike, muzej in obiskovalce s Kranjsko Goro in 
širšo okolico. Turizem v povezavi z muzejem za nov zagon Rateč.

Anja Zornada bo skrbela za informacijski pult v Kajžn'kovi hiši 
 v Ratečah.
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BRUNARICA PRI INGOTU

IZLET V KULINARIČNE IN KULTURNE DOGODIVŠČINE

 V Jasenjah, planšariji nad Gozdom - Martuljkom,  
je lepo ob vsakem vremenu in veselimo se vašega obiska.

T: 041 749-048, 031 749-048  
E: barbara.robic@telemach.net 

www.jasenje-priingotu.com
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nih del smo deset let vključevali različne sodelavce. Letos 
nam ni uspelo, da bi pridobili razpisan program, tako da 
smo se z Občino Kranjska Gora dogovorili, da v Kajžn'kovo 
hišo pripeljemo turizem in tako rešimo problem.«
Kot pravi direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, je 
na razvoj turizma v Ratečah v zadnjem času pomembno 
vplivalo odprtje Nordijskega centra v Planici. »Število obi-
skovalcev se je povečalo, v vasi je pet zelo dobro delujočih 
gostiln, ponudniki nastanitev in zelo lepa muzejska stav-
ba. Iskali smo rešitev, kako bi vse skupaj združili, poveza-
li, obiskovalce iz Planice usmerili še v Rateče in naprej po 
dolini ter prišli do zaključka, da bi vse to in še več lahko 
dosegli z odprtjem info točke v Kajžn'kovi hiši. Verjamem, 
da se bo po drugi strani z informacijsko točko, ki bo v 
zimski sezoni odprta od torka do sobote od 10. do 16. ure, 
poleti pa vsak dan, tudi število obiskovalcev v Kajžn'kovi 
hiši neposredno povečalo.«
V hiši bi radi uredili tudi trgovinico s spominki, predvsem 
pa si želijo biti v pomoč turističnim ponudnikom v Ra-
tečah. »Takšen način dela je ključen za razvoj turizma v 
občini,« poudarja Veber. Kot je na slovesnosti ob odprtju 
info točke povedal župan Kranjske Gore Janez Hrovat, si 
bo občina še naprej prizadevala za razvoj turizma v kraju. 
»Veliko smo že naredili za nadaljevanje povezav Planice 
in Rateč, uspelo nam je odkupiti vso traso za kolesarsko 
povezavo, verjamem, da nam bo uspelo odkupiti traso in 
pridobiti tudi dovoljenje za pešpot med sedanjo glavno 

cesto od načrtovanega krožišča pa do sedanje kolesarske 
povezave, kar bo skupaj z razgledno ploščadjo nad mokri-
ščem Ledine Rateče naredilo še bolj atraktivne, prisotne 
in vpete v povezave med Kranjsko Goro, Italijo in Planico.«
Kot je povedala direktorica Gornjesavskega muzeja Irena 
Lačen Benedičič, je leta 1995 Občina Kranjska Gora odkupila 
v požaru poškodovano hišo in jo do leta 2004 obnovila pod 
strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Kranj. Pobudnik za obnovo hiše je bil Jože Brudar, zadnji 
lastnik pa Joža Erlah. Leta 2006 so muzealci v hiši postavi-
li stalno razstavo, za katero so večino predmetov pridobili 
prav od domačinov. 
"Ko smo se odločali, kakšna naj bo vsebina in poudarek 
stalne razstave v Kajžn'kovi hiši, smo vedeli, da ne bomo 
delali še ene hiše, kakršna je Liznjekova, ampak bomo v 

Od letošnje pomladi se v Kajžn'kovi hiši v Ratečah prepletata 
muzealstvo in turizem.

Obiskovalci tako lahko tudi na tem mestu 
dobijo turistične in splošne informacije o 
Ratečah in okolici, za ponudnike gostinskih 
in turističnih storitev v vasi bo nova 
informacijska točka predstavljala aktivno 
povezavo s celotno destinacijo Kranjska Gora, 
muzealci pa lahko zaradi novih vsebin in 
dejstva, da bo odslej v Kajžn'kovi hiši stalno 
prisotna informatorka, v tej zanimivi muzejski 
hiši pričakujejo še kakšnega obiskovalca več.

njej predstavili tisto, kar je za Rateče najbolj avtohtono, 
najpomembnejše in najbolj sveto: to pa je rateška noša, ki 
je predstavljena v celotnem zgornjem nadstropju, v pritli-
čju pa je nekaj več pozornosti namenjene zgodovini Rateč.
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KARMEN SLUGA

Direktor HIT Alpinee Fedja Pobegajlo je 
ponosen, da se je festival dobro prijel 
in da ga vsako leto nadgradijo s čim 
novim. Letos so na njem tekmovali 
tudi mladi kuharski upi. Veliki zma-
govalec kulinaričnega festivala 2017 
je Dragan Šljivić, med juniorji in v ka-
tegoriji tort je slavil Matej Zupančič, 
kulinarično artistiko pa je dobil Vlado 
Novoselec. 
V restavraciji Napoli so letos pripravili 
še večerjo s top3 šefi. Petdeset ljubite-
ljev izbrane hrane je pokušalo jedi, ki 
so jih pripravili Luca Gioiello iz Italije, 
Dragan Šljivič iz Bosne in Hercegovi-
ne, Nikola Mishkovski iz Makedonije 
in Robert Kristan iz Slovenije. Pozdrav 
iz kuhinje so obiskovalci najprej do-
bili na mizo. To je bila polenovka s 
hrustljavim jabolkom Ankuro in na 
piškotu iz riža. Predjed je bila medi-
teranska plošča na krajinski način – 
tuna, brancin in vongole s kaviarjem, 
pomarančo in limono. Glavna jed 
je bil zajec z natrgano račko in jurč-
ki ter bučna krema s tartufi. Desert 
pa je bil poimenovan Kekčeva malca 
– to so bili polenta, jagode in ledeni-
ški sneg – bela polenta v kokosovem 
mleku z belo čokolado, sveže gozdne 
jagode z jagodnim pirejem in meto ter 
ledeniški sorbet iz jabolk, bezga in si-
rupa smrekovih vršičkov. Obiskovalci 
so bili navdušeni nad vsemi štirimi 
jedmi, največ vzdihov »izvrstno« pa je 
bilo slišati ob sladici, ki se je ne bi bra-
nil niti največji izbirčnež. Na mizah je 
bila tudi vinska kapljica Erzetič. 
Biti prisoten na tovrstni večerji je prav 
gotovo nekaj posebnega. Gost se počuti 
kot kralj, natakarji strežejo v belih ro-
kavicah, v ozračju restavracije je čutiti 
spokojnost. Ta večer delajo le brbonči-
ce v ustih, ostalo delo in skrbi se pusti 
doma. To je večer, ki si ga gost zapomni. 

In na katerem kuharji dobijo potrditev, 
kako dobro obvladajo svoj posel. Gle-
de na odziv obiskovalcev in kuharjev 

lahko v Kranjski Gori prihodnje leto 
pričakujemo že 3. kulinarični festival, 
zagotavljajo v Hit Alpinei.

Kekčeva malca navdušila
Maja je v Kranjski Gori potekal kulinarični festival, ki ne le v Sloveniji,  
pač pa tudi v Evropi dobiva vedno večjo veljavo, saj se ga radi udeležijo tudi 
kuharski mojstri iz evropskih držav. 

Robert Kristan, domačin, zaposlen v Hit Alpinei, je pripravil Kekčevo poletno  
malco: lahkotno belo polento v kokosovem mleku z belo čokolado, sveže gozdne  
jagode z jagodnim pirejem in meto ter ledeniški sorbet iz jabolk, bezga in sirupa 
smrekovih vršičkov.

V veliki finale 2. Kulinaričnega festivala v Kranjski Gori so se uvrstili Zoran Andonov 
(Makedonija), Dragan Šlivić (BIH), Štefan Sraka (Slo) ter Aldin Skenderović in Jernej Rac, 
oba Hotel Korona Kranjska Gora. Predstavnik Hit Alpinee Ivica Aleksov je v svoji kategoriji 
dobil srebrno priznanje.
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) je v začetku 
maja predstavila projekt, usmerjen v oblikovanje trajno-
stnega razvojnega modela za obrobna gorska območja, ki 
bo, kot poudarjajo na agenciji, zasnovan na ohranjanju in 
vrednotenju kulinarične dediščine alpskega prostora ter 
na inovativnih orodjih trženja in upravljanja. 
"Za alpske skupnosti je pomemben vir identitete tudi dedi-
ščina prehrane, ki ne obsega le jedi in živil, pač pa tudi rodo-
vitne pokrajine, tradicionalno znanje o pridelovalnih tehni-
kah, šege in navade uživanja hrane ter prenos starih znanj in 
veščin. Tradicionalno dediščino prehrane označujejo skupne 
vrednote, specifične za celotno alpsko območje, in skupna 
dobrina, ki ustvarja raznolike izdelke z dodano vrednostjo, 
ki pa niso dovolj promovirani in razširjeni," so prepričani na 
agenciji, kjer v obdobju trajanja projekta, to je od novembra 
lani do oktobra 2019, pripravljajo sklop aktivnosti tudi na 
območju občine Kranjska Gora. " V okviru delovnega paketa, 
ki predvideva inventarizacijo žive kulturne dediščine, bomo 
dokumentirali 15 enot na območju Gorenjske. Predvideno 
je tudi delo s slovenskima manjšinama na Koroškem in v 
Kanalski dolini. Živa dediščina teh krajev, široko povezana 
s kulturo prehrane, bo tako dodana na alpski zemljevid kul-
turne dediščine," je na predstavitvi povedal Klemen Klinar.
"V nadaljevanju se bo Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v 
okviru pilotne akcije posvetila bogati kulturni dediščini Ra-
teč. Tam bo prehransko dediščino najprej temeljito raziskala, 
s čimer bo zagotovljena njena pristna ohranitev. Načrtovana 
je izdaja knjige z opisom prehranjevalnih navad Rateč (lokal-
na kulinarika, praznična in sezonska prehrana, pridelava 
hrane, narečno besedje). Nadalje bo preko medgeneracijskih 
stikov poskrbljeno za prenos znanj na mlajše generacije. Za 
zagotavljanje smotrne in nadzorovane uporabe kulturne de-
diščine v turizmu bo v okviru pilotne akcije izveden poskus 
vpeljave oz. povečanja veljave tradicionalne rateške kulinari-
ke v lokalni gostinski ponudbi. Za povečanje prepoznavnosti 
dediščine Rateč in kraja kot turistične destinacije bo ob kon-
cu izveden inovativen promocijski dogodek in posnet doku-
mentarno-reklamni video." V projektu sodeluje 14 partnerjev 
iz šestih alpskih držav, med njimi trije slovenski, sofinancira 
pa ga Evropska unija s programom Interreg območje Alp.

Za ohranjanje  
prehranske dediščine
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske  
v projektu AlpFoodway nastopa kot 
eden izmed treh slovenskih partnerjev. 
Pomemben sklop aktivnosti bo posvečen 
tudi prehranski dediščini Rateč. JANKO RABIČ

Srečanja imajo dolgoletno tradicijo. Posebej za rojake v za-
mejstvu predstavljajo pomembno manifestacijo in imajo 
močan narodno zavedni značaj. Prvo srečanje je bilo v or-
ganizaciji članov Planinskega društva Jesenice na pobudo 
Janeza Košnika in nekaterih drugih planinskih zanese-
njakov leta 1974 na Golici. Letošnje, že 46., bodo v nedeljo, 
11. junija, pri Aljaževem domu v Vratih organizirali člani 
planinskih društev Jesenice in Dovje - Mojstrana. Za ude-
ležence iz Trsta, Čedada, Gorice, Celovca, drugih zamejskih 
krajev in z Gorenjskega pripravljajo bogat program. Dopol-
dan bodo odšli na pohod pod severno triglavsko steno in 
si ogledali Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Člani 
društev GRS Mojstrana in Jesenice bodo prikazali reševal-
no akcijo. V kulturnem programu, ki se bo začel ob 14. uri 
pred Aljaževim domom, bodo nastopili člani Pihalnega or-
kestra Jesenice - Kranjska Gora, zvesti udeleženci vseh do-
sedanjih srečanj, operna pevka Janja Hvala ob spremljavi 
harmonikarja Jerneja Valanta ter domači igralci, ki bodo 
predstavili del Triglavskih pravljic.   

Planinci se bodo  
srečali v Vratih
V nedeljo, 11. junija, bo srečanje 
gorenjskih planincev s slovenskimi 
planinskimi društvi v Italiji in Avstriji.
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"Folklorna skupina KUD Jaka Rabič 
Dovje Mojstrana je po osmih letih 
nepretrganega delovanja letos spo-
mladi delovno proslavila nov uspeh. 
Folklornikom se je namreč uresničila 
dolgoletna želja, da zaplešejo v novih 
kostumih, krojenih po strokovnih pri-
poročilih JSKD Slovenije," je sporočila 
Metka Kern Trček.
Ob tej priložnosti so v Aljaževem pro-
svetnem domu na Dovjem pripravili 
prireditev z naslovom Plesni spek-
takel, na kateri je nastopila pisana 
paleta plesalcev: Otroška skupina za 
ljudske plese in običaje OŠ 16. decem-
bra Mojstrana pod vodstvom učiteljic 
Barbare Jovanović in Vesne Režonja, 
baletke iz Društva za razvoj baletne 
umetnosti in baletnih plesalcev, ple-
sni par Larisa Husić in Matej Prite-
kelj (latinskoameriški in standardni 
plesi), trebušne plesalke Ines Kočar 
in plesna skupina Zaara, Colora-
do sisters (kantriplesi) in Hard Core 
Swingerji. Gostitelji so se predstavili v 
novih kostumih in z novo odrsko po-
stavitvijo Zaplešimo v žokih, s katero 
so obogatili svoj repertoar že na Ob-
močnem srečanju odraslih folklornih 
skupin marca na Javorniku. 

Kot je še povedala Metka Kern Trček, so 
člani dovške folklorne skupine ponov-
no navezali stike, ki so jih pred tridese-
timi leti spletli predhodniki s pobrate-
no Folklorno skupino Obrež, pri kateri 
so gostovali aprila. "Opogumljeni z lan-
skim gostovanjem v Pragi pa so se tudi 
letos maja odpravili v tujino, v Szeged 
na Madžarsko, kjer so se udeležili Folk 
and Wine Festivala. Na trgu pred uni-
verzo je dva večera zazvenela naša 
ljudska glasba. Nasmejani folklorniki, 
ki so občinstvu zaigrali in zaplesali go-
renjske ljudske plese, so po nastopih 
poželi živahen aplavz. Med nastopom 

smo obiskovalcem, pri katerih smo 
vzbudili zanimanje, razdelili turistične 
prospekte s prijaznim povabilom na 
obisk naših krajev."
Kot je še poudarila, folklorna skupina 
po zaslugi svojih članov, ki s srčnostjo 
prostovoljno prispevajo prosti čas in 
sredstva za ohranjanje gorenjskih ljud-
skih plesov in običajev, uspešno deluje 
in tudi zastopa svoje kraje. Zahvaljujejo 
se vsem, ki kakorkoli podpirajo njiho-
vo dejavnost, Občini Kranjska Gora, ki 
je zagotovila sredstva za nove kostume, 
ter domačemu Šiviljstvu Janja za odlič-
no izdelavo.

Novi kostumi za dovško folkloro
Folklornikom se je uresničila dolgoletna želja, da zaplešejo v novih kostumih, 
krojenih po strokovnih priporočilih sklada za kutlurne dejavnosti.

Zaključni plesni spektakel na Dovjem

Na gostovanju v Szegedu na Madžarskem
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Gre za vsakoletno srečanje pevskih 
zborov iz različnih slovenskih kra-
jev, ki imajo v svojem imenu besedo 
zvon. S pestrim programom ljudskih 
in umetnih pesmi se je predstavilo 
sedem zborov: Moški komorni zbor 
Mengeški zvon, Mešani pevski zbor 
Šentviški zvon, Mešani pevski zbor 
Muta, Mešani pevski zbor Šenčurski 
zvon, Pevsko društvo Zvon Šmartno 
pri Litiji, Pevsko društvo Savinjski zvon 
ter domača Vokalno-instrumentalna 
skupina Triglavski zvonovi. Po nasto-
pu posameznih zborov je 150 pevk in 
pevcev pod vodstvom zborovodkinje 
Triglavskih zvonov Metke Magdič še 
skupaj zapelo dve pesmi, ena od teh je 
bila himna Zvonariad Ko nam za pra-
znik zapoje zvon. Po koncertnem delu 
je sledilo še druženje vseh ob zvokih 
ansambla Zgornjesavci. Pevke in pev-
ci Triglavskih zvonov so se kot gosti-
telji potrudili, da so se vsi v krajih pod 
Triglavom prijetno počutili. »Priprave 
so bile obsežne,« je povedala predse-
dnica zbora Barbara Branc. »Začeli 
smo lani v septembru, bolj intenzivno 
nadaljevali v januarju in potem pred 
samo prireditvijo. Vsi pevci so prispe-
vali k temu, da je prireditev uspela v 
zadovoljstvo vseh. Na pomoč so nam 
priskočili tudi drugi prostovoljci. Od-
ločili smo se za novost, za popestritev 
druženja po nastopu na odru. S tem 
smo želeli prispevati k temu, da se 
slovenska pesem ne ohranja samo na 
odru, temveč da spontano in sprošče-
no potem zapojemo tudi ob mizi.« 
Pobudnik za izvedbo Zvonariade je bil 
predsednik zbora Mengeški zvon Mi-
lan Kralj. V Mojstrani je o začetkih in 
lepi tradiciji koncertov in druženj v 
devetnajstih letih v različnih krajih 
dejal: »Nisem še slišal za takšno obli-
ko srečanj, poklical sem zbore in vsi so 
bili navdušeni. Lepa doba je za nami, 

vključevali so se novi zbori, nekateri so 
prenehali sodelovati, sedaj nas sode-
luje osem, devet zborov. Drugo leto bo 
jubilejna, dvajseta prireditev, nisem si 
predstavljal, da bo toliko časa trajalo.«
Pevska prireditev je v Mojstrani tudi 
obogatila turistično ponudbo na pra-

gu poletne sezone. »Zagotovo je pri-
spevala k boljši ponudbi. Tako se širi 
dober glas o nas v "deveto vas". Le pri-
dite, pri nas na Dovjem in v Mojstra-
ni je vedno luštno,« je povedal pred-
sednik Turističnega društva Dovje 
- Mojstrana Matjaž Podlipnik. 

Vesela pesem pod Triglavom
Člani vokalno-instrumentalne skupine Triglavski zvonovi so bili v soboto, 20. 
maja, v Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana gostitelji devetnajste Zvonariade. 

Domači zbor, Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi, gostitelji  
letošnjega srečanja

Skupni nastop vseh zborov
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Konec aprila je član Društva Slovenija - 
Rusija Simon Oblak izvedel, da je pred-
sednik Ruske federacije Vladimir Putin 
povabil slovensko delegacijo v Moskvo, 
na ogled tradicionalne vojaške parade 
na Rdečem trgu. V Društvu Slovenija - 
Rusija so naredili spisek 13 članov, s ča-
stnim članom Milanom Kučanom na 
čelu, ki so na pot odšli 8. maja. Na leta-
lišču Jožeta Pučnika so se pridružili 58 
članom borčevske organizacije in vete-
ranom. S posebnim letalom predsedni-
ka Putina so po triurnem poletu pristali 
na Vnukovem, kjer je rahlo snežilo. Po 
besedah ruskega veleposlanika v Slove-
niji Dokuja Zaugajeva se je predsednik 
Ruske federacije s tem povabilom želel 
slovenski strani zahvaliti za nadvse pri-
srčen sprejem ob 100-letnici Ruske ka-
pelice v Kranjski Gori. 
Simon Oblak takole opisuje bivanje v 
Moskvi: »Naše moskovsko domova-
nje je bil hotel President. 9. maj v Ru-
ski federaciji slavijo kot dan zmage 
nad nacizmom v drugi svetovni vojni. 
Letošnja slovesnost z vojaško parado 
je bila že 72. po drugi svetovni vojni. 
Zjutraj smo se z avtobusom odpravi-
li proti Kremlju, na tribuno za častne 
goste. Vsak je prejel posebno knjižico 
z opisom dosedanjih vojaških parad 
od 1945 in program letošnje. Vodil jo je 
načelnik moskovske garnizije, gene-
ral polkovnik O. L. Saljukov, ki je pre-

dal raport obrambnemu ministru S. 
K. Šoiguju. Vse navzoče je pozdravil ob 
dnevu zmage in odšel k predsedniku 
Putinu z besedami, da so vojaki pripra-
vljeni za mimohod. V krajšem nagovo-
ru je nato predsednik Ruske federacije 
poudaril, da lahko Rusi v primeru na-
pada premagajo vsakogar, danes pa 
naj se ves svet družno bori proti tero-
rizmu. Sledila je državna himna in ča-
stne salve iz kremeljskih nabrežin. Na 
znak vodje parade so se v slovesnem 
koraku prvi podali mimo tribune čla-
ni orkestra moskovske vojne glasbene 
akademije. Sledil je enourni mimohod 
vseh vrst pešadije. Zelo živahen aplavz 
je doživel bataljon deklet, ki služijo 
v vojski, nato strateški raketni polk, 
polk za zračni desant, bataljon atom-
sko-kemične in biološke zaščite, naro-
dne garde in drugi. Pehotnim enotam 
so sledile motorizirane z legendarno 
tankovsko enoto T-34-85, razni raketni 
sistemi za obrambo, najnovejše orožje 
za boje v arktičnem območju itd. Žal je 
zaradi neugodnih zračnih pogojev od-
padel aviacijski del programa. Parado 
je zaključil vojni orkester s pesmijo: Mi 
smo armada naroda. 
Po paradi nas je predsednik Putin spre-
jel na svečanem kosilu v Georgijevski 
dvorani v Kremlju. Ob dvournem kul-
turnem programu sem se srečal tudi s 
patriarhom Kirilom, znancem s kranj-
skogorske svečanosti pri Ruski kapelici 
leta 2001. Spomnil se je bivanja v Ho-

telu Lek in piknika, ko je vzel mikro-
fon in zapel pesem: 12 razbojnikov. S 
tako čudovitim basom, da ga do danes 
nihče od pevcev še ni prekosil ob prire-
ditvah v Kranjski Gori. Imel sem prilo-
žnost pogovora z zunanjim ministrom 
Lavrovom in ga spomnil, da je eden od 
redkih iz ruskega vrha, ki še ni bil v 
Kranjski Gori. Pri moji mizi z oznako 
št. 7 so sedeli še Marko Demšar – pri-
znani zdravnik, g. Sluga – predstavnik 
Zveze borcev, ob še petih ruskih gostih 
pa naj omenim 85-letnega vojnega ve-
terana s paleto odlikovanj na prsih.
Po kosilu se je predsednik Putin slikal 
z delom naše delegacije. Popoldne je 
minilo v polaganju venca na grob ne-
znanega junaka na kremeljskem ob-
zidju. Imel pa sem tudi čas, da sem v 
hotelski sobi spremljal televizijski pro-
gram parad na čast zmage nad fašiz-
mom. Prenosi so bili iz vseh pomemb-
nejših ruskih mest, celo iz Londona. V 
teh paradah so predvsem mlajši nosili 
portrete svojih staršev, dedov. Na vpra-
šanja novinarjev, kakšne so zasluge 
njihovih najbližjih v drugi svetovni 
vojni, je vsak prepričljivo odgovarjal, 
kdaj in kje so portretirani branili čast 
domovine. Ko sem to poslušal, sem 
se zamislil, kako je škoda, da tudi mi 
nimamo takega odnosa do rodoljubja, 
kot ga kažejo slovanski bratje in so 
nam lahko za vzor.
Zvečer je bil v našem hotelu gostitelj 
general armije Viktor Jermakov, si-
cer znanec z lanskoletnega srečanja 
v Kranjski Gori. V prijetnem druženju, 
kjer ni manjkalo zdravic, smo se lah-
ko prepričali, da nas Slovence gostitelji 
zelo cenijo, Ruska kapelica pa je most, 
ki nas povezuje z nevidno energijo. S 
predsednikovim letalom smo se v sre-
do, 10. maja, vrnili v Ljubljano, polni 
nadvse lepih vtisov,« misli o nepozab-
nem dogodku sklene Simon Oblak.

Putin ni pozabil sprejema pri Ruski kapelici
Slovenska delegacija, v kateri je bilo tudi 13 članov Društva Slovenija - Rusija,  
si je na povabilo ruskega predsednika Putina v zahvalo za prisrčen sprejem  
ob 100-letnici Ruske kapelice 9. maja ogledalo tradicionalno vojaško parado  
ob dnevu zmage nad nacizmom.

Po paradi nas je predsednik Putin sprejel na svečanem kosilu 
v Kremlju. Ob kulturnem programu sem se srečal tudi s 
patriarhom Kirilom, znancem s kranjskogorske svečanosti pri 
Ruski kapelici leta 2001. Spomnil se je bivanja v Hotelu Lek in 
piknika, ko je vzel mikrofon in zapel pesem 12 razbojnikov. S 
tako čudovitim basom, da ga do danes nihče od pevcev še ni 
prekosil ob prireditvah v Kranjski Gori.
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Gasilska zveza Kranjska Gora je s sodelovanjem s PGD Mojstra-
na pripravila gasilsko tekmovanje mladih gasilcev iz društev v 
občini Kranjska Gora. Med orientacijskim pohodom so morali 
izvajati različna opravila: določanje smeri po kompasu, izdela-
vo vozlov, zvijanje cevi, sklapljanje cevi.

Tekmovanje mladih gasilcev

KARMEN SLUGA

Novartis, katerega del je Lek, je v Sloveniji že 13. leto zapored 
organiziral Dneve sodelovanja z lokalno skupnostjo, ki po-
tekajo v sklopu globalne Novartisove prostovoljske pobude. 
Šeststo sodelavcev z Novartisovih lokacij iz Ljubljane, Men-
gša, Lendave in Prevalj je sodelovalo v več kot 20 dejavno-
stih, svoj čas pa so namenili pomoči potrebnim in druženju 
z več kot 700 ljudmi. Bili so tudi v Vili Šumica v Kranjski 
Gori, ki sodi pod okrilje Zveze prijateljev mladine, kjer so v 
roke vzeli čopiče in valjčke ter pridno pleskali. Tako so po-
skrbeli, da je zunanjost hiške, ki že vrsto let nudi toplo za-
vetje otrokom iz socialno šibkejših družin, še bolj prijazna. 
Simon Ogulin iz Zveze prijateljev mladine se je vsem sode-
lujočim iskreno zahvalil za njihov trud in čas ter poudaril, 
kako pomembne so tovrstne akcije. V enem dnevu so na-
redili ogromno, predvsem pa poskrbeli, da se bodo otroci v 
Kranjski Gori še bolje počutili. 

V trinajstih letih prostovoljstva so Novartisovi sodelavci v 
Sloveniji sodelovanju z lokalno skupnostjo namenili več 
kot 36.000 delovnih ur in pomagali več kot 12.000 ljudem. 

Uredili okolico  
Vile Šumica
Poskrbeli so, da je zunanjost hiške,  
ki že vrsto let nudi toplo zavetje 
otrokom iz socialno šibkejših družin,  
še bolj prijazna.

KARMEN SLUGA

Tudi letošnje poletje bodo svete maše v kapeli v Tamarju, in si-
cer ob nedeljah ob 15. uri. Izjema bo le 20. avgust, ko bo maša v 
spomin ponesrečenim v gorah v Krnici oziroma Malem Tamarju.

Maše v Tamarju
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Nuška Drašček trio

Uroš Perič & The Pearlettes8. 6. 

22. 6. 
15. 6. 

Vrt Gradu Khislstein Kranj ČETRTKI OB 20.30 uri

Koncerti bodo v vsakem vremenu.

Zagotovite si cenejše vstopnice v predprodaji na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol servisih in v Kranjski hiši.

Glasbeni večeri 
pod grajsko lipo

MUZIKAL MAMMA MIA!

LAIBACH 
v sklopu festivala SubArt

JAN PLESTENJAK
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ob 21.00 
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ob 21.00 

ob 21.00 

ob 21.00 

4. 6. 
9. 6. 
16. 6. 
30. 6. 
7. 7. 

karizmatični harmonikar 

Marko Hatlak & Kapobanda

BOŠTJAN GOMBAČ 
z Big Bandom RTV Slovenija, dirigent Lojze Krajnčan

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Prvih  100 vstopnic 

po akcijski ceni.

Poletje s Prešernovimi nagrajenci 

BRANKO ROBINŠAK
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Petek, 2. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

PLESNI VEČER: GALA DANCE ORCHESTRA
Organizator: HIT, d. d., Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 3. junij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

VODEN POHOD Z LOJZEM BUDKOVIČEM: OGLED OSTALIN  
SAVSKE LINIJE 
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski  
muzej, Združenje vojaških gornikov Slovenije in Zavod za gozdove 
Slovenije – OE Bled, info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, 
neli.stular@planinskimuzej.si

Sobota, 3. junij • Kranjska Gora, center, od 10.00 dalje

RED BULL GONI PONY
10.00 Registracija, tehnični pregled ponyjev in ocenjevanje retro  
oprave; 13.45 Tehnični sestanek za tekmovalce; 14.45 Priprava na 
start; 15.00 Start; 18.20 Podelitev; 18.30 Afterparty

Organizator: Red Bull, info: www.redbull.com/si/sl/bike/
events/1331846909368/red-bull-goni-pony-vzpon-na-vrsic-2017

Sobota, 3. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.30 dalje

PRENOS NOGOMETNE TEKME NA VELIKEM PLATNU IN  
FINALNO ŽREBANJE NAGRADNE IGRE: KORONA CHAMPIONS  
LEAGUE – BET ON IT!
Organizator: HIT d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Torek, 6. junij, 13. junij, 20. junij, 27. junij, 4. julij • Kranjska Gora, 
pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHODNIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40. Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15.00 
na: TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani, Kajžnkova hiša, Rateče

Četrtek, 8. junij, 15. junij, 22. junij, 29. junij • Kranjska Gora, pred TIC 
Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHODNIŠKI IZLET – SKRIVNOSTNI KOTIČKI POTOKA  
MARTULJEK
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40. Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15.00 
na: TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

Četrtek, 8. junij–nedelja, 11. junij • Kranjska Gora, Gozd - Martuljek – 
Kamp Špik

8. GOLD WING EUROPEAN FEDERATION – SREČANJE
Organizator: Združenje Gold Wing Slovenija, info: Jože Planinc 041 686 509 

Petek, 9. junij • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00

ODPRTJE MUZEJSKE RAZSTAVE: IZ ZASEBNIH ZBIRK IV. 
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, zasebni zbiralci,  
info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

Petek, 9. junij • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora 
(Savska cesta 1), ob 18.00

DELAVNICA: POLSTENJE MILA
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora, info: mladi.kg@gmail.com

Petek, 9. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 22.30

POLFINALE LEPOTNEGA TEKMOVANJA: MISS SLOVENIJA 2017
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 10. junij • Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora 
(Savska cesta 1), ob 19.00

PREDSTAVITEV: PROSTOVOLJSKO LETO NA ČEŠKEM
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora, info: mladi.kg@gmail.com

Sobota, 10. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 22.30

MODNA REVIJA S FINALISTKAMI LEPOTNEGA TEKMOVANJA:  
MISS SLOVENIJA 2017 FASHION SHOW
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Četrtek, 15. junij • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.00 dalje

MOJ KINO
15.00 Sinhroniziran animirani film – Avtomobili 3; 17.00 Sinhroniziran 
animirani film – Avtomobili 3; 19.00 Pustolovski film – Pirati s Karibov: 
Salazarjevo maščevanje; 21.00 Akcijski film: Obalna straža

Organizator: MOJ KINO, info: www.mojkino.si 

Četrtek, 15. junij–nedelja, 18. junij • Kranjska Gora, Hotel Alpina, ob 17.00

ZDRAVLJENJE Z BIOENERGIJO PO METODI ZDENKA DOMANČIĆA
Organizator: EMS consulting, d. o. o., info: Hotel Alpina 04 589 31 00 

Petek, 16. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE IN BREZPLAČNA POGOSTITEV: 
SLOVENSKI VEČER & ANSAMBEL PAJDAŠI
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 & 22.30 Večer narodno-
-zabavne glasbe

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

Sobota, 17. junij • Planica, Nordijski center Planica, ob 11.00

OVIRATLON OBSTACLE CHALLENGE
Organizator: ŠD Oviratlon, info: info@oviratlon.si, www.oviratlon.si

Sobota, 17. junij • Kranjska Gora, Igralni salon Casinò Larix ob 20.00

DISCO NIGHT
Plesno-družabni večer z ABBA Tribute skupino ABBA MIA, pogostitvijo 
in nagradno igro Wheel of Fortune 

Organizator: HIT Larix, d. d., info: Eva Mrak 04 588 477 18,  
eva.mrak@casio-larix.com

Sobota, 17. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GLASBENI VEČER: ELEGANCE & CO. & KRISTINA OBERŽAN
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Petek, 23. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 ure dalje

TEMATSKA ZABAVA Z BREZPLAČNO POGOSTITVIJO: ŠPANSKI VEČER 
& VIENTO FLAMENCO & RUMBA GACHÌ
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 & 22.30 Tematska zabava

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

Sobota, 24. junij–nedelja, 25. junij • Kranjska Gora

KEKČEV DRUŽINSKI VIKEND
24. junij – Kranjska Gora, zbor pred TIC Kranjska Gora – dvorana Vitranc; 
9.30 Rajže po poteh triglavskih pravljic; 12.45 Obisk Kekčeve dežele

25. junij – Kranjska Gora, trg pred cerkvijo; 16.00 Pozdrav Kekca, mu-
zikal Pepelka, animacije (Mojčin zaznavni kotiček), Rožletov pastirski 
becirk, Brincljeva zabavljalnica, Tinkarina glasbena šola), glasbeno 
rajanje z Mali BU-jem 

25. junij – Kranjska Gora, pri Sporty Baru, ob 18.00; Kekčev tek (tek za 
otroke od Sporty Bara do Okrepčevalnice Lačni Kekec v Kranjski Gori)

V primeru slabega vremena bo program potekal v Dvorani Vitranc v 
Kranjski Gori (Kolodvorska ulica 1c) ali v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

Sobota, 24. junij • Horjul–Planica, od 8.00 do 16.00
POBEG S KOLESOM
Organizator: KK Zapravljivček Horjul, info: Grega 051 623 064,  
info@pobegskolesom.si; www.pobegskolesom.si

Sobota, 24. junij • Mojstrana, Proda – nogometno igrišče (pri parku), ob 9.00

MOJSTRANŠKI DAN ŠPORTA IN ZABAVE – NOGOMETNI TURNIR
Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora, info: mladi.kg@gmail.com, 
051 370 845. Prijave na nogometni turnir: mladi.kg@gmail.com, 
 051 370 845

Sobota, 24. junij • Mojstrana, za pošto, ob 10.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Predstave so ob vsakem vremenu! Predhodne prijave na telefonsko 
številko 040 241 660.

Organizator: Marsel Gomboc, s. p., info: 040 241 660 ali  
marselgomboc12@gmail.com

Sobota, 24. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00
GLASBENI VEČER: SOUL, JAZZ IN JAZ
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

info@hit-alpinea.si
www.hit-alpinea.si

na vstop v bazene in savne
za domačine

Ko po kopanju 
         zagrabi Lakota

3 urno kopanje in pica 
v piceriji Napoli

13 €
Akcijo lahko koristijo vsi. Ob koriščenju predložite osebni dokument. Zgornjesavci: od Mojstrane do Rateč

30% POPUSTA
Razvajamo Zgornjesavce!
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Nedelja, 25. junij • Kranjska Gora, avtobusna postaja, ob 7.15

3. POHOD PO MOJČINI PANORAMSKI POTI
Organizator: Mojčin dom na Vitrancu in PD Rašica,  
info: 041 612 778, info@vitranc-mojcindom.si

Nedelja, 25. junij • Kranjska Gora, pred gostilno Oštarija, ob 10.00

23. TEK NA VRŠIČ – ANDREJČKOV TEK
Organizator: TD Kranjska Gora,  
info: www.td-kranjska-gora.si/tek-na-vrsic, info@kr-gora.si

Četrtek, 29. junij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30
KONCERT: PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

Petek, 30. junij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.00

LETNI KONCERT KD ODMEV, MEPZ KRANJSKA GORA
Organizator: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
031 379 011 ali nevenka.grozina@telemach.net

Petek, 30. junij • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GLASBENI VEČER: TRIJE MUŠKETIRJI & ONA
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 1. julij • Mojstrana, za pošto, ob 16.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Predstave so ob vsakem vremenu! Predhodne prijave na telefonsko 
številko 040 241 660.

Organizator: Marsel Gomboc, s. p., info: 040 241 660 ali  
marselgomboc12@gmail.com

Sobota, 1. julij • Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr', od 18.00 dalje

32. VEČER NA VASI – DOVJE 
Ob 110-letnici društva TD Dovje - Mojstrana: 18.00 Zabavna igra na 
prostem – Človek ne jezi se v naravni velikosti; od 19.00 dalje Zabavni 
program z ansamblom Zgornjesavci

Organizator: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,  
www.mojstrana.com 

Sobota, 1. julij • Mojstrana, pri teniških igriščih v Mlačci, ob 5.00
GORSKI MARATON TREH DOLIN
Organizator: PD Dovje - Mojstrana, info: pd.dovje-mojstrana@siol.net, 
04 589 51 00, 031 384 011 

Četrtek, 6. julij • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30
KONCERT ANSAMBLA ZGORNJESAVCI IN NASTOP FOLKLORNE SKUPINE
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

Petek, 7. julij • Dovje, Kulturni dom, ob 20.00
SLAVNOSTNA SEJA OB 110-LETNICI TD DOVJE - MOJSTRANA
Organizator: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,  
www.mojstrana.com

RAZSTAVE
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice, 
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV 
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE 
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

• Rateče, Kajžnkova hiša

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

• Rateče, Kajžnkova hiša

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA 
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Petek, 20. januar–petek, 15. september • Mojstrana, Slovenski  
planinski muzej

GOSTUJOČA MUZEJSKO-DOKUMENTARNA RAZSTAVA:  
NAŠI GORSKI STRELCI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Goriški muzej in Društvo Soška fronta 1915–1917,  
info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Petek, 26. maj–nedelja, 30. julij • Mojstrana, Slovenski planinski muzej

GOSTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: FAVNA NARAVNEGA  
PARKA – JULIJSKO PREDGORJE V FOTOGRAFSKEM OBJEKTIVU  
PAOLA DA POZA IN GABRIELE BANA 
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Triglavski narodni park, Naravni park Julijsko predgorje, Posoški razvoj-
ni center, info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinski-
muzej.si, Triglavski narodni park 04 578 02 05, info.trb@tnp.gov.si

Petek, 9. junij–nedelja, 17. september • Kranjska Gora, Liznjekova domačija

MUZEJSKA RAZSTAVA: IZ ZASEBNIH ZBIR IV. 
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, zasebni zbiralci, 
info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99
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THE LIVE ABBA MIA TRIBUTE BAND

H
IT

 L
AR

IX
 D

.D
, B

O
R

O
VŠ

K
A 

C
E

S
TA

 9
9

, K
R

AN
JS

K
A 

G
O

R
A

H
IT

 D
.D

 N
O

VA
 G

O
R

IC
A

, D
E

LP
IN

O
VA

 7
 A

, N
O

VA
 G

O
R

IC
A


