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2 ZGORNJESAV'C 

OBČINSKE NOVICE

Iz vsebine:

V sredo, 25. maja, bo v banketni dvorani 
Kolpern na Stari Savi na Jesnicah med 
10. in 16. uro zaključna konferenca pro-
jekta z naslovom Čili in zdravi starosti na-
proti, katerega partner je tudi Občina 
Kranjska Gora. Na konferenci, ki jo sofi-
nancira program Norveškega finančnega 
mehanizem 2009–2014, bodo predsta-
vljeni rezultati projekta ter strategija pro-
mocije zdravja starejših v prihodnje. M. A.

Zaključna konferenca

Le kaj bi Mularija brez Wi-Fi-ja, so se vprašali 
gledališčniki iz OŠ 16. decembra Mojstrana, 
ko so pripravljali lastno odrsko produkcijo.
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Mularija brez Wi-Fi-ja

OBVESTILO 

Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v letu 2016 treba oddati novo vlogo za 
pridobitev dovoljenja za vožnjo s traktorjem v času zapore na državni cesti. Dovoljenje bo 
izdano na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.  
Kmetje pisne vloge skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,66 EUR (TRR: 
SI 56 01100-1000315 637, sklic SI 11 24317 – 7111002)  oddajo na naslov: Direkcija 
RS za ceste,Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije  lahko pokličete strokovno sodelavko občine Vesno Kunšič na tel. 
št.: 5809 820. 

ŽUPAN
Janez Hrovat

Pred nami je mesec maj in čeprav smo bili 
prek praznikov deležni zakasnele pošiljke 
snega in zimskih temperatur, se bo narava 
tudi pri nas prebudila in polepšala naše kraje 
s pisanimi barvami, cvetjem in dehtečimi 
travniki. Prav pred nekaj dnevi sem na poti iz 
avstrijskega Kulma, kamor sem bil s strani 
avstrijske smučarske zveze povabljen na do-
brodelno prireditev za pomoč skakalcu Luka-
su Mullerju, ki se je ponesrečil na njihovi 
velikanki to zimo, opazoval življenje po av-
strijskih vaseh v prvomajskem jutru. V skoraj 
vseh krajih, ki kar tekmujejo v urejenosti in 
atraktivnosti, so bili postavljeni mlaji. Lokal-
ne pihalne godbe in naključno zbrani muzi-

kanti so polni zanosa z izvajanjem budnic 
nakazovali, kako zelo sosedje cenijo delavca 
in njegove pravice. Srčno upam, da se ta za-
vest kmalu vrne nazaj preko meja in Kara-
vank, da se bomo spet tudi v Sloveniji začeli 
zavedati pomena in vrednot poštenega dela, 
dobrega delavca in osnovne proizvodnje, ki je 
gibalo vsake družbe. Naj ne ostanemo le pri 
dveh dela prostih dneh, ampak naj se počasi 
vrne tudi vera v pošteno in seveda tudi pri-
merno plačano delo, delavske pravice in 
medsebojno spoštovanje med delodajalci in 
delavci. Tudi v naši občini se delodajalci so-
očamo s pomanjkanjem delovne sile pred-
vsem v terciarnih dejavnostih, kamor spadata 
tudi turizem in gostinstvo. Samo želimo si 
lahko, da se bo trend prejšnjih let v izobraže-
vanju obrnil in se bo več mladih odločalo za 
poklice, ki jih v naši občini potrebujemo. Pri-
vabiti, izobraziti in zaposliti čim več mladih, 
dela voljnih ljudi vseh poklicev in izobrazb 
naj bo vizija vsakega podjetnika, gospodar-
stvenika ali župana v turističnih občinah ši-
rom Slovenije, kajti le mladi bodo lahko po-
tegnili ta voz nazaj na pot, ki smo jo očitno v 
polpretekli zgodovini žal zgrešili.

Od veselih novic, ki so konec meseca prišle 
do mene, mi seveda največ pomeni potrjen 

obisk predsednika ruske federacije Vladimir-
ja Putina, ki bo s svojo prisotnostjo na prire-
ditvi ob 100. obletnici izgradnje ruske kapele 
na Vršiču dodal dogodku prav posebno noto. 
Ob tej priložnosti naj povem, da bo poleg 
vsega ta dogodek izrednega promocijskega 
pomena za našo občino. Verjetno bo to eden 
največjih obiskov tujih državnikov v naših 
krajih zadnjih desetletij ali celo stoletij. Po-
trudimo se vsi skupaj in obeležimo okroglo 
obletnico v velikem pomenu besede, vendar 
imejmo v srcih predvsem zavedanje o nesmi-
selnosti morije, ki je pred sto leti na oni stra-
ni Vršiča, na soški fronti terjala preko milijon 
življenj mladih ljudi. Med njimi je nekaj tisoč 
ujetnikov in vojakov umrlo tudi v plazu mar-
ca 1916 in na gradbiščih ceste čez Vršič. 

S toplimi dnevi bomo tudi mi začeli s pro-
jekti po celem območju občine: od asfaltira-
nja cest, gradnje odsekov manjkajoče kanali-
zacije, urejanja turistične infrastrukture, ob-
nove in ureditve vaških trgov, igrišč, vodovo-
dov in drugo. Prosim vas za strpnost ob mo-
rebitnih nevšečnostih zaradi motenega preho-
da, morda malce povečanega hrupa ali kakšne 
druge težave, povezane z gradnjo. Predvsem 
pa vam v pomladnem času želim, da si vza-
mete čas zase in svoje bližnje, veliko medse-
bojne ljubezni, toplih, s soncem obsijanih dni 
in petja ptic v naših lepih krajih.

Vaš župan Jani Hrovat

Pozdrav župana

Šepet časa v Alpski dolini
Literarna priloga glasila Zgornjesav’c

 strani 9–12

Ivko Blenkuš, član PGD in Gasilske zveze 
Kranjska Gora, je prejel kipec gasilca za svoj 
osebni prispevek ter aktivnosti v organih PGD 
Kranjska Gora ter gasilskih zvez Jesenice in 
Kranjska Gora na vseh ravneh. stran 6

Visoko gasilsko priznanje

ŠEPET ČASA  
V ALPSKI DOLINI
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ZGOR NJE SAV’C, ISSN 1580-7991, je jav no gla si lo  
Ob či ne Kranj ska Gora.
 Pred sed ni k Sve ta gla si la: Stanislav Jakelj 
Od go vor na ured ni ca: Marjana Ahačič, tel.: 031/35 25 14,  
e-pošta: marjana.ahacic@g-glas.si 
Oglas no tr že nje: Mateja Žvižaj, 041/962 143
Tehnični urednik: Grega Flajnik 
Gla si lo iz ha ja v na kla di vsaj 2600 iz vo dov, brez plač no ga  
pre je ma jo vsa go spo dinj stva v ob či ni Kranjska Gora. 
Iz da ja telj: Gorenjski glas, d. o. o., Ble i we i so va ce sta 4, Kranj;  
Pri pra va za tisk: Go renj ski glas; Tisk: Ti skar na Lit te ra pic ta, 
d. o. o.; Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je 
Te le fon ured ni štva: 04/201-42-00,  te le faks: 04/201-42-13, 
e-pošta: info@g-glas.si.

Na naslovnici: Pomlad 
Foto:  Gorazd Kavčič

Naslednja številka bo izšla  v petek, 3. junija 2016.

ZGOR NJE SAV ’C
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Karmen Sluga

Predsednik republike Borut Pahor se je z ru-
skim predsednikom Vladimirjem Putinom že 
dogovoril o obisku na slovesnost pri Ruski ka-
pelici 31. julija. Prav zato so v Zgornjesavski 
dolini priprave na ta dogodek, ki je pomemben 
z gospodarskega, kulturnega, cerkvenega in po-
litičnega vidika, že v polnem teku. Letos veliko 
poudarka želijo dati promocijskemu vidiku, če-
mur je zelo naklonjen tudi kranjskogorski žu-
pan Janez Hrovat. Pričakujejo namreč veliko 
novinarjev, ki bodo ime Zgornjesavske doline 
lahko ponesli širom po svetu. Občina pripravlja 
tudi izdajo spominske knjižice Pravljice izpod 
Vršiča avtorja Nikolaja Mašukova v sloven-

skem in ruskem jeziku ter izid spominske raz-
glednice Ruske kapelice za udeležence slove-
snosti. Izšla bo še posebna znamka Slovenija – 
Rusija. Spomladi so pri kapelici posekali dreve-
sa, ki jih je napadel lubadar, ter počistili teren 
po zimskih padavinah. Želja organizatorjev 
slovesnosti pa je tudi razširitev parkirišča. 

Letos naj bi rusko cerkveno delegacijo vodil 
metropolit Ilarion, drugi človek patriarhalne si-
node, ki se je med drugim udeležil tudi pogovo-
rov s papežem v Havani. Ilarion je stari znanec 
Ruske kapelice, saj je bil pod Vršičem že avgu-
sta leta 2013, ko se je v Sloveniji ustavil med 
potovanjem na relaciji Rim–Moskva. Sicer je 
bilo prvo večje srečanje pri Ruski kapelici po 
osamosvojitvi Slovenije leta 1993. 

Ruski predsednik Putin  
prihaja pod Vršič 

Marjana Ahačič

Kranjskogorski turistični delavci so sredi 
aprila že predstavili načrte za letošnjo poletno 
turistično sezono, ki se je z odprtjem bike par-
ka pod Vitrancem dejansko tudi že začela. Kot 
je povedal direktor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber, svojo pozornost usmerjajo v iz-
boljšanje pestrosti ponudbe, velik potencial pa 
vidijo tudi v povezovanju z novim Nordijskim 
centrom v Planici ter v Slovenskem planin-
skem muzeju, v sklopu katerega razvijajo nov 
gorniški center. Še pred poletjem bodo obisko-
valcem ponudili številne nove publikacije, ve-
zane predvsem na pohodništvo, prenovili bodo 
spletno stran, ki bo obiskovalcem omogočala 
on-line rezervacijo namestitvenih kapacitet in 
storitev. Velik poudarek v turistični ponudbi 
tudi v letošnjem letu namenjajo številnim po-
letnim prireditvam. Tako ta konec tedna po-
novno gostijo Evropski pokal v spustu z gor-
skimi kolesi, konec maja že šesti Juriš na Dov-
ško Babo, 4. junija Goni Pony ter Alpe Adria 
Bike Festival sredi junija.

Župan Kranjske Gore Janez Hrovat je predsta-
vil novosti, ki jih pripravljajo predvsem v sode-
lovanju s turističnimi društvi. Med njimi je iz-
postavil dokončno ureditev območja jezera Ja-
sna, odprtje novih plezalnih poti v Mojstrani in 
ureditev vstopnih turistično-informacijskih točk 
iz smeri Jesenic, Trente, Rateč in Podkorena.

Ena najpomembnejših novosti v ponudbi 
Zgornjesavske doline to poletje pa bo prav go-
tovo kamp, ki ga po skoraj desetletju spet od-
pirajo v Gozdu - Martuljku. Uredili ga bodo 
tam, kjer je nekoč že bil, v neposredni bližini 
hotela Špik, kjer bo na treh hektarih zemljišč 
na voljo več kot dvesto parcel; približno dese-
tina za tako imenovane pavšaliste, ki so bili v 
času starega kampa tam glavni gostje in so 
tudi najbolj nasprotovali njegovemu zaprtju. V 
teh dneh tako že urejajo zemljišče in gradijo 

sanitarni objekt in recepcijo, v novem kampu 
pa bodo, kot je povedal Ernest Poženel, direk-
tor podjetja Hit Larix, ki bo za investicijo na-
menilo približno milijon evrov, poskrbeli tudi 
za avtodome, uredili otroško pustolovsko igri-
šče, mini market, prostore za žar ter brezžično 
internetno povezavo. Kamp bodo predvidoma 
odprli do začetka julija. Družba Hit Alpinea si 
bo ob tem skupaj z lokalno skupnostjo na ob-
močju Gozda - Martuljka še naprej prizadeva-
la za pridobitev statusa naravnega klimatskega 
zdravilišča, kar bo, je prepričan direktor druž-
be Fedja Pobegajlo, pomembno prispevalo k 
nadaljnjemu razvoju produktov na področju 
velneškega turizma in širše. »Gozd - Martu-
ljek že leta velja za prostor s posebno mikro-
klimo in z vodo bogatim podzemljem. Letos 

smo iz vrtin ob hotelu Špik pridobili vodo le-
deniškega izvora, ki smo jo vključili v progra-
me počutja, od sveta vod in savn do kozmetič-
nih programov, v naslednjih mesecih pa bomo 
ponudbo nadgradili še z medicinskim velne-
som.«

Sicer pa bo dogajanje v Dolini prav ta konec 
tedna popestrila še ena novost: že danes se v 
Kranjski Gori začenja 1. Mednarodni festival 
kulinarike, ki je v Kranjsko Goro privabil ku-
harje iz različnih evropskih držav. Poleg tek-
movanj bo festival popestril še dodaten pro-
gram, med drugim tako Alpska tržnica z lokal-
no ponudbo in izdelki domače obrti, kuharske 
delavnice za otroke in kulinarična pot. Vrhu-
nec dogajanja bo že drevi z večerjo Top3 ku-
harskih mojstrov v Ramada Hotel&Suites.

Pripravljeni na poletje

Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, Ernest Poženel, direktor podjetja Larix, 
župan Kranjske Gore Janez Hrovat, direktor podjetja Hit Alpinea Fedja Pobegajlo, 
predstavnica RTC Žičnice Kranjska Gora Klavdija Gomboc in Jure Culiberg, lastnik Bike 
Parka Kranjska Gora, so predstavili načrte za poletno sezono. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občinski svet je na redni seji konec marca z rebalansom za 590 tisoč 
evrov dvignil načrtovane prihodke, ki tako znašajo 8,2 milijona evrov, 
odhodke pa za kar 1,7 milijona. Skupni odhodki zdaj znašajo 10,6 
milijona, 2,4-milijonsko razliko pa bo občina pokrila iz ostanka pre-
teklih let.

Razlog rebalansa so prihodki, ki so večji od načrtovanih, so pojasni-
li na občinski upravi, povišali pa so se zaradi višjih najemnin za ko-
munalno infrastrukturo in več denarja, ki naj bi ga občina pridobila za 
sofinanciranje investicij, pričakujejo pa tudi sredstva za obnovo goz-
dne ceste Erika–Krnica, ki je bila poškodovana v naravni ujmi, višjo 
turistično takso in višje koncesijske dajatve od iger na srečo.

V skladu s tem so v proračunu povečali vrednosti načrtovanih investi-
cij ter dodali obnove cest; ob gozdni cesti Erika–Krnica bo šel tako 
znaten del denarja s te postavke za sofinanciranje obnove dveh državnih 
cest: ceste v Radovno (38 tisoč evrov) in ceste v Vrata (80 tisoč evrov). 
Nekaj denarja občina po novem namenja tudi za obnovo kolesarskih 
poti, gradnjo opornega zidu na Dovjem in javne razsvetljave na Belci, 
obnovo naravnega kopališča Jezerci v Gozdu - Martuljku, vodovoda 
Debela peč v Srednjem Vrhu in gradnjo otroškega igrišča na Dovjem. 
Obnovili bodo sprehajalne poti čez Drčev rut in okolico jezera Kreda, 
predvidena pa so tudi dodatna kapitalska vlaganja v višini 193 tisoč 
evrov v podjetje Infrasport, katerega večinska lastnica je občina.

Z rebalansom več za investicije
Občinski svet je potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim občina namenja dodatna 
sredstva predvsem za investicije v cestno, komunalno in športno infrastrukturo. 

Marjana Ahačič

Katarina Štravs, samostojna podjetnica, ki ji 
le še malo manjka do konca študija na Eko-
nomski fakulteti v Ljubljani, je v občinskem 
svetu predstavnica Alpske liste Janeza Hrova-
ta. Ljubiteljica športa ima v najemu teniška 
igrišča pri hotelu Lek v Kranjski Gori, pozi-
mi pa uči smučanje v smučarski šoli. Je tudi 
zadovoljna mama šestletnega sina.

Kakšne so vaše izkušnje v politiki in za-
kaj ste se odločili, da se boste potegovali za 
mesto v občinskem svetu?

»Izkušnje pridobivam sedaj, ko sem drugo 
leto v politiki. Moram priznati, da si v začet-
ku ne predstavljaš točno, kako bo vse skupaj 
potekalo. S sedanjim županom sva govorila o 
tem, da bi bila del občinskega sveta, kar mi 
pomeni čast in izziv.«

Katere cilje boste v štirih letih skušali 
uresničiti kot občinska svetnica? 

»Potegovala se bom za vse pobude, ki se mi 
bodo zdele pomembne za našo občino. Ker 
imam rada šport, se bom zavzemala, da bomo 
turizmu ponudili še več na tem področju, kaj-
ti večina naših gostov pride k nam zaradi 
športa in rekreacije.«

 
Kateri je po vašem mnenju ta čas najve-

čji problem v občini?
»Problem so predvsem nekatere stvari, ki se 

morajo reševati za nazaj.«

Kaj je tisto, kar je trenutno v občini do-
bro urejeno? 

»Dobro je urejeno šolstvo, veseli me, da 
imajo naši otroci dobre pogoje za izobraževa-
nje in sproščanje predvsem zunaj. Se pa veli-
ko stvari sedaj premika v pravo smer, kar je 
odlično. Opaziti je že kar nekaj novosti.«

Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
»Prosti čas mi predvsem zapolni moja dru-

žina, s partnerjem in sinom se imamo lepo 
skupaj, po drugi strani pa tudi druženje in 
športno udejstvovanje s prijatelji.«

Življenjsko vodilo?  
»Delaj tisto, kar te veseli, s tem boš lažje 

prišel do želenih ciljev.«

Občinski svet  
kot čast in izziv
Katarina Štravs, v občinskem svetu predstavnica Alpske liste 
Janeza Hrovata, šele pridobiva izkušnje v politiki. Pravi, da si bo 
kot občinska svetnica prizadevala predvsem za razvoj turistične 
ponudbe na področju športa in rekreacije, obenem pa podprla 
vse za občino pomembne pobude.

Katarina Štravs / Foto: Gorazd Kavčič

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
(RAGOR) v sklopu projekta Podjetniška 
kavica v maju pripravlja dve novi delavni-
ci. Prva nosi naslov Pridobivanje novih 
kupcev z uporabo inovativnih poslovnih 
modelov, vodil jo bo Blaž Branc, potekala 
pa bo v torek, 10. maja, med 10. uro in 
13.30. Druga delavnica pa nosi naslov 
Davčne blagajne v praksi, potekala bo v 
torek, 17. maja, med 10. uro in 13.30, 
vodila jo bo Ida Kavčič. Obe delavnici bo-
sta potekali v prostorih RAGOR-ja na Je-
senicah. Udeležba je brezplačna. U. P.

Podjetniški delavnici

LAS - Lokalna akcijska skupina 
za preprečevanje odvisnosti 
Občine Kranjska Gora

VODENO PREŽIVLJANJE 
POČITNIC MLADIH
Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti 
v času poletnih počitnic je stalni projekt 
LAS-a Občine Kranjska Gora. Projekt se 
izvaja z namenom, da bi za naše otroke 
in mladostnike v času poletnih počitnic 
pripravili čim več različnih in zanimivih 
dejavnosti. 
Zato vas vabimo k sodelovanju, in sicer 
tako, da nam programe posredujete na 
obrazcu (ki ga lahko dobite na spletni 
strani http://obcina.kranjska-gora.si ali 
na sedežu Občine Kranjska Gora) na 
naš naslov: LAS Občine Kranjska Gora, 
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. 
Za morebitne dodatne informacije nam 
lahko pišete na el. naslov: skumavc@
kranjska-gora.si, ali pa pokličete Vlasto 
Skumavc Rabič na tel: 04 5 809 809. 
Vaše predloge pričakujemo do četrtka, 
19. maja 2016. O višini dodeljenih 
sredstev boste obveščeni najkasneje do 
15. junija 2016. 

LAS Občine Kranjska Gora
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Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/
proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav (namenjenih 
4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih 
odpadnih vod. Mala biološka čistilna naprava je namenja za 
čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih 
virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in 
gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del biološke 
čistilne naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka 
v biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v 
ponikalnico ali v odprte vode.

V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških čistilnih 
naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo zaključili uradno 
testiranje delovanja MČN velikosti 5 PE do 50 PE pod pogoji kot 
jih predpisuje slovenski standard za male čistilne naprave SIST EN 
12566-3:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV) 
prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi pohvalimo 
s popolnoma slovenskim proizvodom certificirane kakovosti. 

R-GROUP d.o.o.
Hrušica 72c

SI-4276 Hrušica

OKOLJU PRIJAZNE  
MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE 

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE SBR-REG:
slovenski proizvod  
hitra in enostavna montaža (majhna teža)
dolga življenjska doba
enostavno vzdrževanje 
visoka učinkovitost čiščenja
odlično razmerje cena/kakovost
garancija na posodo 30 let, na elektro opremo 1 leto

Marjana Ahačič

Sredi prejšnjega meseca se je na obisku v Kranjski Gori mudila dele-
gacija Državnega sveta RS, v njej pa sta bila poleg predsednika držav-
nega sveta Mitje Bervarja še državna svetnika Stevo Ščavničar in Uroš 
Brežan. Srečali so se z gostiteljem, županom Kranjske Gore Janezom 
Hrovatom s sodelavci in se pogovarjali so aktualnih zadevah na občin-
ski ravni ter o možnostih sodelovanja. »Veseli smo, da je državni svet v 
25 letih obstoja prvič v Kranjski Gori. Občini smo čestitali za številne 
dosežke na športnem in turističnem področju ter se pogovarjali o mo-
žnostih sodelovanja predvsem glede problematiki zakona o TNP, o so-
delovanju v prihodnje in dobili nekaj osnovnih informacij o dogajanjih 
v občini,« je poudaril predsednik državnega sveta Bervar in navedel 
dejstvo, da so člani državnega sveta formalno najvišji predstavniki lo-
kalnih interesov v državnih institucijah. »Državni svetniki lahko preko 

vprašanj, pobud, dogodkov in javnih posvetov opozorijo na probleme, 
izpostavijo teme in spodbujajo iskanje rešitev. Svetnik Ščavničar je tako 
že leta 2014 prek državnega sveta dal pobudo za vpis pravice do vode 
v ustavo. Danes ponovno razpravljamo o tem.«  

Župan Janez Hrovat je bil z obiskom zadovoljen. »Pričakoval sem 
predstavitev državnega sveta, izmenjavo izkušenj in pogovore o pro-
blemih. Zelo sem vesel, da sta se obiska udeležila tudi oba svetnika iz 
bližine, Uroš Brežan iz Tolmina in Stevo Ščavničar z Jesenic, ki je kot 
vodja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske dnevno vpet v naše delo 
in pozna naše probleme. Lahko smo se pogovarjali o konkretnih pro-
blemih, ki jih je mogoče reševati ob pomoči državnega sveta. Med 
najbolj aktualnimi je prav gotovo odpiranje zakona o TNP, kjer sode-
luje tudi državni svetnik Uroš Brežan, sicer tudi župan Tolmina, obči-
ne, ki ima velik teritorij znotraj TNP. Mislim, da bomo povezani lah-
ko veliko bolj aktivno delali na tem področju.«

Obisk predsednika državnega sveta

Z županom Janezom Hrovatom in sodelavci so se pogovarjali  
o aktualnih problemih ter o možnostih sodelovanja.

Predsednik državnega sveta Mitja Bervar ter svetnika Stevo 
Ščavničar in Uroš Brežan so si z zanimanjem ogledali Slovenski 
planinski muzej. / Foto: Gorazd Kavčič
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Konec aprila so na gasilskem plenumu 
v Ljubljani podelili najvišja gasilska pri-
znanja. Med nagrajenci je bil tudi Ivko 
Blenkuš, član Prostovoljnega gasilskega 
društva in Gasilske zveze Kranjska 
Gora, ki je prejel kipec gasilca za svoj 
osebni prispevek ter aktivnostih v orga-
nih PGD Kranjska Gora ter gasilskih 
zvez Jesenice in Kranjska Gora na vseh 
ravneh. Ivko Blenkuš je član gasilske 
organizacije od leta 1952. V tem obdo-
bju vseskozi opravlja naloge in zadolži-
tve, ki so pomembne pri promociji in 
razvoju gasilstva tako v PGD Kranjska 
Gora, katerega član je, kot tudi v GZ 
Kranjska Gora in v gorenjski regiji, je 
zapisano v obrazložitvi nagrade. »Za 
svoje aktivno delo je prejel precej odli-
kovanj in priznanj, med drugim v letu 
1993 tudi odlikovanje za posebne zaslu-
ge. Aktiven je tudi na področju medna-
rodnega sodelovanja, veliko prispeva k 
mednarodnemu ugledu in promociji ga-
silske organizacije na Gorenjskem in v 

Sloveniji. S svojim aktivnim delom je 
pripomogel tako k uspešnemu delu Ga-
silske zveze Jesenice kot kasneje tudi 
Gasilske zveze Kranjska Gora in Regij-
skega sveta gasilskih zvez Gorenjske.« 

Visoko gasilsko priznanje

Nagrajenec Ivko Blenkuš, predsednik 
Gasilske zveze Kranjska Gora Robert 
Plavčak in Jošt Jakša, predsednik 
Gasilske zveze Slovenije

Prejšnji mesec so tudi gasilci v Zgornjesa-
vski dolini na občnem zboru gasilske zveze 
ocenili svoje delo v preteklem letu. »Delo or-
ganov in komisij zveze je temeljilo na sprejetih 
programih Gasilske zveze Kranjska Gora (GZ 
KG) in bilo praktično realizirano v celoti. 
Uspešni in delovni smo bili na vseh področjih. 
Slednje se je odražalo predvsem v zelo dobrih 
rezultatih tekmovanj tako na občinskem, regij-
skem kot na državnem nivoju. Prav tako so 
svoje programe realizirali v vrstah mladine, 
članic in veteranov,« je dosežke ocenil predse-
dnik GZ KG Robert Plavčak. Kot pozitivno je 
upravni odbor zveze ocenil tudi opravljeno 
delo organov in komisij ter poveljstva občine v 
preteklem letu, prav tako sodelovanje zveze z 
društvi in službami ter organi na področju 
obrambe in zaščite ter s sosednjimi zvezami, 
posebej je tradicionalno dobro sodelovanje z 
Gasilsko zvezo Jesenice. Sodelovali so tudi z 
društvi v zamejstvu.

Na področju financ so skrbeli za gospodarno 
porabo sredstev in nabavljali v skladu s pla-
nom nabav, še poudarja predsednik zveze. 
»Uspešno smo kandidirali za dodatna sredstva 
iz več razpisov sofinanciranja gasilske zveze 
Slovenije in s tem ustvarili lastne prihodke. 
Glede materialnega dela se zahvaljujemo za 
razumevanje in podporo župana in občinskih 
svetnikov ter drugih odgovornih za dodeljeva-
nje sredstev za uspešno delovanje GZ in dru-
štev. Za uspešno delo želimo ta nivo sredstev 
za delovanje GZ in način financiranja ohraniti 
na tem nivoju,« je še dejal in ob tem opozoril 
še, da upravni odbor zveze z namenom izbolj-
šanja dela predlaga, da se takoj prevetri vloga 
in funkcija Občinskega štaba za civilno zaščito 
oziroma novelirajo ali sprejmejo novi akti za 
uspešnejše delo vseh organov.   

GZ KG združuje šest prostovoljnih gasilskih 
društev: Kranjska Gora, Mojstrana, Rateče - 
Planica, Podkoren, Gozd Martuljek in Dovje. 
Na področju izobraževanja je lani 19 gasilk in 
gasilcev opravilo različne tečajne specialnosti 

in izobraževanja, je na zboru poročal povelj-
nik. V preteklem letu so društva, ki delujejo v 
okviru zveze, opravila 16 vaj, 9 izobraževanj 
in 20 sodelovanj na drugih vajah. Pri tem je, 
poudarja poveljnik Jožef Lavtižar, pomembno 
dejstvo, da so bile vse vaje skrbno načrtovane, 
prav tako so za vse vaje pripravljeni tudi kva-
litetni elaborati, ki so hranjeni v arhivu Gasil-
ske zveze.

Zabeležili so 20 intervencijskih posredovanj 
(v letu 2014 jih je bilo bistveno več, kar 48), se 
udeležili številnih tekmovanj; posebej aktivna 
je bila gasilska mladina, ki je množično tek-
movala na GZ GŠTD, gasilskem kvizu, orien-
tacijskih pohodih, društvu Mladi gasilec in se 
množično udeležila preverjanja znanja za pri-
dobitev preventivnih značk. »Leto 2015 oce-
njujem kot uspešno ter kvalitetno na vseh po-
dročjih dela gasilskih društev in enot. Takšno 
aktivnost pričakujemo tudi letos, ob tem pa 
bodo potekale aktivnosti skladnega opremlja-
nja gasilskih enot v skladu z že sprejetimi na-
črti, usmeritvami in programi gasilske zveze, 
občine ter sodelovanje s štabom civilne zašči-
te, če bo ta v letu 2016 začel z delom,« je svo-
je poročilo zaključil Lavtižar.

Gasilci ocenili  
preteklo leto
Intervencij manj kot lani, zato pa veliko trdega dela, uspehi  
na tekmovanjih in volja po učenju

Člani Društva Gorske reševalne službe Moj-
strana so v aprilu pod severno triglavsko ste-
no izvedli tradicionalno 44. smučarsko tek-
movanje v spomin na ponesrečene domače 
gorske reševalce. Nastopilo je 26 ekip gor-
skih reševalcev iz Slovenije ter iz avstrijske 
Koroške. Povprečnemu času vseh ekip na 
progi se je tokrat najbolj približala tretja eki-
pa domačega društva GRS, ki je nastopila v 
postavi Franci Teraž, Dušan Polajnar in Jure 
Vajs. Ostale ekipe društev GRS in občine 
Kranjska Gora so se uvrstile: na 4. mesto 

peta ekipa društva GRS Mojstrana, na 7. 
mesto ekipa GRS Rateče Planica in na 13. 
mesto ekipa GRS Kranjska Gora. 
Omenimo še, da člani Društva GRS Moj-
strana letos nadaljujejo z izvajanjem redne-
ga programa v okviru svojega humanitarne-
ga poslanstva. Po velikih snežnih padavi-
nah v aprilu sedaj vse planince opozarjajo, 
da je na območju triglavskega pogorja po-
trebna velika previdnost, za pot naj pridobi-
jo potrebne informacije oziroma raje poča-
kajo, da se razmere izboljšajo. J. R.

Spominsko tekmovanje v Vratih
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PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ZA OHRANJANJE ZDRAVJA 
POSTANITE GOSPODAR 

SVOJEGA ZDRAVJA 

Ker želimo, da skrb za zdravje postane vaša vrednota,  vas vabimo, da 
se v okviru Tedna vseživljenjskega učenja udeležite  

BREZPLAČNIH delavnic projekta 3FIT, ki jih bomo izvedli v 
Dom Viharniku v Kranjski Gori. 

 
 

 
 
 
 
 

Zagotovite si mesto na delavnicah  
in pokličite: 04 58 33 808 ali pišite: 3fit@lu-jesenice.net 

www.norwaygrants.org  www. norwaygrants.si 
        www.svrk.gov.si/            lu-jesenice.net/3fit-projekt/  

 

 

  

 

CELOSTNI NAČIN 
PREHRANJEVANJA  

 
torek, 17. maj 2016 

ob 16. uri 

KLJUČ DO DOBREGA 
SPOMINA JE NAŠA 

DOMIŠLJIJA 
 

četrtek, 19. maj 2016 
ob 17. uri

Tjaša Sterle Polak

Kako se je v tretjem življenjskem obdobju najlažje izogniti zdravni-
ku? Ena izmed učinkovitih metod je obiskovanje predavanj, ki jih v 
okviru Univerze za starejše organizira Ljudska univerza Jesenice – pa 
ne samo zato, ker vsake štirinajst dni upokojenke z Dovjega, Mojstrane, 
Belce, Gozda - Martuljka, Kranjske Gore, Podkorna in Rateč za tri ure 
priklene na stole v predavalnici, temveč zato, ker jim predavateljica 
Andreja Koprivec pojasni, kako lahko same poskrbijo za svoje zdravje.

»Visok krvni tlak si lahko zbijete s šilcem konjaka ali pa s čajem 
koprive, za celotno telo pa poskrbite kar s čajem iz listov vrtnic,« je 
upokojenkam povedala predavateljica, te pa so si recepte za vse 'žavbe 
in zvrake' vestno zapisovale. Da pa predavanja o zdravju niso zgolj 
telovadba za ušesa in počitek za noge, raznim nasvetom sledi razgiba-
vanje, skakanje, globoko dihanje in celo ples.

»Univerza za starejše v občini Kranjska Gora poteka tretje leto in je 
v celoti financirana iz občinskih sredstev, kar pomeni, da je za udele-
žence brezplačna. V letošnjem letu jo obiskuje 77 udeležencev, ki 
obiskujejo dve sekciji, in sicer zdravje, ki poteka v dveh skupinah, v 
Mojstrani in v Gozdu - Martuljku, ter nadaljevalno italijanščino, ki se 
izvaja v Kranjski Gori. Širitev programov za zdaj ni načrtovana ozi-
roma je odvisna od finančnih sredstev,« nam je pojasnila Lea Zlodej, 
strokovna delavka na Ljudski univerzi Jesenice. 

»Namen univerze je, da starejši, ki zaključijo aktivno delovno dobo, 
ostanejo čim dlje aktivni, da se vključujejo v različne oblike vseži-
vljenjskega učenja, se družijo, ustvarjajo in osebnostno rastejo, prena-
šajo svoje izkušnje na druge in poskrbijo za kvalitetno starost. Udele-
ženci pravijo, da se jim je s tem, ko so se vključili v programe Uni-
verze za starejše, življenje pozitivno spremenilo, postali so bolj vedo-
željni, pozitivno razmišljajo, so bolj sproščeni, se več družijo. Spre-
menili so način življenja in prehranjevalne navade, znanje pa prenaša-
jo tudi na družinske člane,« je pojasnila Lea Zlodej. Upokojenke so 
povedale, da predavanja rade obiskujejo, ker poklepetajo, kaj kori-
stnega izvejo, se zabavajo in sprostijo. Kje pa so moški? Pred televi-
zijo, računalnikom ali na vrtu, so pojasnile. »Med moškimi je morda 
več zanimanja za računalniške tečaje in programe, povezane s tehni-
ko,« je še dodala Zlodejeva. Morda pa informacije o ohranjanju zdrav-
ja raje izbrskajo kar na spletu.

Po zdravje na Univerzo za starejše

Da ne ostane samo pri besedah, predavateljica Andreja Koprivec 
vodi še razgibavanje.

Obe skupini, v Mojstrani in Gozdu - Martuljku, sta precej veliki. 
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V članku z naslovom Razstava znova nav-
dušila je bilo napačno zapisano ime go-
stišča, ki je sodelovalo pri organizaciji 
teka ob dnevu žena 8. marca v Ratečah. 
To je bilo gostišče Uh in ne Šurc, kot je 
bilo pomotoma zapisano v Zgornjesavcu. 
Za nenamerno napako se opravičujemo. 
Uredništvo

Popravek

Društvo Žarek je že v preteklem šolskem 
letu svojo dejavnost razširilo tudi v občino 
Kranjska Gora, natančneje v Mojstrano. V 
prostorih Društva mladih Kranjska Gora, 
nad Pošto, so prisotni vsak torek med 13. 
in 16. uro, tudi med počitnicami, razen v 
času dopusta zaposlene. V prijetnih prosto-
rih se mladi lahko razbremenijo z igro roč-
nega nogometa in družabnimi igrami, otro-
kom in mladostnikom so na voljo vzgojna 
učna pomoč, razbremenilni pogovori, 
ustvarjalne delavnice … Vse aktivnosti so 
brezplačne. Kot pojasnjujejo na Društvu 
Žarek, ki ima sedež na Jesenicah, želijo s 
svojo dejavnostjo otroke in mlade v obdo-
bju odraščanja podpreti, da izbirajo pozitiv-
ne življenjske vrednote in lažje premagujejo 
morebitne težave. Na ta način, pravijo, jih 
spodbujajo k osebni odgovornosti za aktiv-

no spoprijemanje z nalogami, tako šolskimi 
kot življenjskimi. »Naše delo v programu 
dnevnega centra je opolnomočiti otroke in 
mlade, da bi odrasli v zdrave in ustvarjalne 
osebe,« poudarja Barbara Omerzel z Dru-
štva Žarek, katerega namen je delo z mla-
dimi v stiski, preko organizacije in vodenja 
dnevnih centrov: Naj mladih ne vzgaja uli-
ca. Namen društva je tudi organiziranje ra-
znih preventivnih programov za starše, 
učence, dijake, študente v smislu prepre-
čevanja zasvojenosti, drugi del njihove de-
javnosti pa predstavlja delo z odvisniki od 
drog in alkohola ter njihovimi svojci: vode-
nje komune Skupnost Žarek za rehabilitaci-
jo odvisnikov, vodenje posvetovalnic in sku-
pin za starše odvisnikov, vodenje skupine 
za bivše odvisnike, svetovanje po telefonu 
in terensko delo.

Društvo Žarek tudi v Kranjski Gori

Članice skupine za ročna dela pri KUD 
Jaka Rabiča Dovje - Mojstrana so sredi 
aprila v Kulturnem domu na Dovjem zno-
va pripravile zanimivo razstavo ročnih 
del. KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana 
pa ta mesec organizira tudi strokovno ek-
skurzijo S Tomažem čez Goriško in Gra-
diščansko, ki bo v soboto, 14. maja. Od-
hod bo ob 6. uri iz Mojstrane. K. S.

Razstava ročnih del

Razstava je bila na ogled od 15. do 17. 
aprila. / Foto: Mihael Kersnik

Tjaša Polak Sterle

Na mojstranških Prodih bo ob dnevu Ze-
mlje, 22. aprila, moč v sedečem položaju uži-
vati v čudovitem pogledu na zelene Karavan-
ke in razigrane lokalne nogometaše ter v 
družbi cvetočih jablan. Člani skupine Dovje-
-Mojstrana: Zelena prihodnost so letos posa-
dili že tretjo jablano. Dodali so ji še klopco in 
prikupen skalnjak.

Zbrani ob posaditvi nove jablane so naj-
mlajše poslali v lov za zakladom, ki je bil 

(ena izmed najbolj slastnih stvari, ki jih po-
nuja narava) čokolada, sami pa so se posveti-
li izmenjavi semen in pogovoru o tem, kako 
imajo doma urejene vrtove in katera vrsta buč 
je najboljšega okusa.

Na koščku zemlje, ki jo je skupini Zelena 
prihodnost v uporabo dala Agrarna skupnost 
Dovje-Mojstrana, načrtujejo še ureditev zele-
njavnega vrta. Vaščani bodo tako lahko v pri-
hodnje povsem brezplačno odtrgali kakšno 
jabolko z drevesa ali pogrizljali korenje, med-
tem ko bodo uživali v novi razgledni točki.

Še ena jablana  
za dan Zemlje

Klepet ob semenih je zašel tudi na vrtove.

Dela članic skupine za ročna dela  
/ Foto: Mihael Kersnik

Člani Planinskega društva Dovje - Moj-
strana so 22. aprila začeli z novo letno 
planinsko sezono v Vratih. Tam imajo v 
upravljanju dve planinski postojanki, Alja-
žev dom in Šlajmarjev dom. Lepo vreme 
je že prve dni privabilo planince in druge 
obiskovalce te znane triglavske doline. 
Pred prvomajskimi prazniki jim jo je kar 
precej zagodlo slabo vreme z novim sne-
gom in oteženim dostopom v dolino Vra-
ta. Na boljše vreme upajo v maju, ko se 
bodo začela usposabljanja in tečaji za 
planince ter šole v naravi v Šlajmarjevem 
domu. V Aljaževem domu bo za dobro 
ponudbo in počutje skrbela delovna eki-
pa v skoraj povsem novi zasedbi. J. R.

Pred sezono
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Literarna priloga glasila Zgornjesav'c

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

Potujemo,
kar naprej potujemo
od včeraj v danes,
iz danes v jutri:

skozi sebe čez svet
v   o b l j u b l j e n o   d e ž e l o
obrnjenih moči sonca ...

Z brisanjem spomina 
ubijamo dušo ...

V naročjih pomladi 
mamice stiskajo k sebi otročke – 
trepetajoče cvetove modrine
iz naših dejanj, sanj in upanj ...

POT V OBLJUBLJENO DEŽELO

UREDNIŠKI ODBOR LITERARNE PRILOGE ZGORNJESAVCA
France Voga, Franci Koražija in Matjaž Gracer

Rada Polajnar

Vse se začne samo z majhnim korakom. 
Potem sledi drugi in tretji … in vedno več jih 
je. Ti vse bolj pogosto stopajo po sledeh, ki 
jih je zaznamoval prvi. Sčasoma sled kora-
kov mojo travnato ravan spremeni v obrablje-
no rušo, iz katerih spomladi sicer še skušajo 
pognati nove travinje, a jih podplati spreha-
jalcev in pohodnikov spet trdo potlačijo in 
pritisnejo ob tla. Včasih, ko me prekrije bela 
odeja, si vzamem še nekaj časa za počitek, za 
oddih, s tiho prošnjo, da bi spomladi koraki 
stopali bolj previdno; a že kmalu, ko pobočja 
začnejo božati topli žarki, se spet vrnejo. 
Različni. Sledi me tako vztrajno oblikujejo in 
preoblikujejo. V stezo. 

Tisti, katerih koraki se premikajo preko 
mojih smeri, se lahko ure dolgo pomenkuje-
jo. O marsičem. Ali molčijo. Nehote posta-
nem tiha sopotnica. Ne vmešavam se v njiho-
ve pogovore, ampak včasih med besedami 
zaslišim tudi svoje ime. Tisti, ki drobencljajo 
preko mene, radi povedo, da sem zanimiva; 
drugi, dotikajoč se me še s tretjim odtisom, 
ki je, mimogrede, precej manjši, ožji, bolj 
okrogel ali včasih tudi ostro zašiljen, potar-
najo, da sem strma, a ne preveč. Da še zmo-
rejo, slišim, in se veselijo svojih dosežkov. In 
takšnih besed sem vesela. Ampak, pridejo pa 
tudi taki, ki s svojo težo suvajo v moja prste-
na nedra, ruvajo kamenje ter korenine in me 
razdrapajo, da postajam vse bolj in bolj utru-
jena. Takrat, priznam, v boli naprosim ka-

men, ki sicer leži v mojem kraljestvu ves 
miren in krotak, da se nekoliko dvigne – in 
razmajan nauči lekcij tiste, ki jih potrebujejo, 
da se spet uravnotežijo.

Nekajkrat na leto pa preko mene stopa prav 
poseben korak. Z leti je sicer postal že neko-
liko drugačen, a vedno vem, kdaj se mi bliža. 
S seboj prinese neko prav posebno, svetlo 
energijo; kajti preden pride do mene, moja 
sestra cesta poskrbi, da prevzame nase večja 
bremena. Tako korak zmore iti preko mene 
bolj lahkotno, svobodneje. In vedno si vzame 
čas zame – sklanjajoč k meni išče moje daro-
ve – razveseli se svetlega kamenčka, od son-
ca obledele koreninice, ki se plazi čezme; 
ponudim mu drobne cvetice, sledi mravelj in 
pikapolonic, všeč so mu celo luže, v katerih 
se ogleduje sonce in … Ne, ne – ne morem 
našteti vsega, česar se razveseli. Ta korak me 
ima rad, zato vzcvetim tudi jaz. Popeljem ga 
na obronek in mu ponudim mehko, dišečo 
travo, da sede nanjo in počije. In potem pri-
sluhnem tihim besedam: »O, Bog, prosim, 
pomagaj mi iti po moji poti, pomagaj mi no-
siti naložena bremena, prosim te za moč, po-
gum in modrost. Lepo mi je tukaj, a ne moja, 
tvoja volja naj se zgodi. Hvala. Amen.«

Potem je nekaj časa ena sama tišina. 
Ne vem, čigavi so ti koraki, a vem, da pro-

sijo tudi zame, zase in za vse naokoli. In be-
sede postanejo svete, postanejo blagoslov. In 
rešujejo. Zato se veselim teh korakov. Zato 
sem rada steza in pot. 

POT

Dežujem, 
kajti tvoji travniki kličejo.

Svetlobo tkem v besede –
da bo v tvojih očeh 
manj žalosti;
da bodo bolj svetle.
Malo bolj svetle.

 Rada Polajnar

DEŽUJEM

Domače gore, krog in krog obzorja,
blagozvenečih juter klic v nov dan,
z nevidno silo, kot mornarje morja,
skrivnostno vabijo v neznan pristan.

Uhojene poti, té, iz otroštva,
prepolnega zvedavih potovanj,
razprte darežljivo, v znak poroštva,
hitijo nemo v svet raziskovanj.

Širine znanj iz véd, nadzora proste,
nikoli ujetnice starih dognanj,
popotniku ponujajo preproste
rešitve do zastavljenih vprašanj.

A, kar na preostali, prašni poti,
neuhojeni in brez oznak razdalj,
popotniku moči ostane, loti,
snovalec, raziskovanj se skritih dalj.

Nov dan, s pridihom jutranje svežine,
popotniku srca ponudi dlan,
vodečo do srebrne mesečine,
kjer enega je izmed dnevov manj.

 Rada Polajnar

T E B I,
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JUTRO NA JEŽI
Travniki med kolovozi,
med dobravami in na ježah,
izginjajo in se spet prikazujejo
skozi jesenske meglice.
Kot jagode v jogurtu.

Torto neba prereže na dva dela
smetanova sled letala.

LISTJE OB POTI
Blatne traktorske sledi
mastijo asfaltni pločnik
in listje se lepi na vlažne 
prstene razore leh.
Kot marmelada na palačinko.

Puhasta gosenica išče 
svoje avtomobilsko kolo.

IZBIRA PA TAKA
Na vseh vogalih, plotovih
in zbitih deskah so. Zglajeni.
Gledajo nas naravnost v oči
in kažejo smejalne gube.
Reklame za kolodont in silikon.

V ponedeljek bo cirkusa konec in
s stisnjenimi zobmi bomo gledali v tla.

NASLEDNJI DAN
Veter trga volilni plakat 
s sivih desk skednja.
Vonj po snegu se meša 
z vonjem po ostriženi volni.
Kot Chanel 5 v delavskem avtobusu.

Okrog rešetke kanalizacije 
so luže razlitega mleka.

ROŽA V KAMNU
Nad oknom razpada kamnita 
roža in letnica nad vrati ni več
berljiva. Sklepi so otekli in 
atove noge ovite v volno.
Kot bi bil štrk v škornjih.

Minili so časi, ko so od povsod 
lezli novi majski hrošči.

PO SLEDI PLENA
Slavnost v gasilskem domu in 
glasba, ki se ne da poslušati.
Klobasa, ki se ne da jesti in 
kruh skuhan v parni peči.
Kot gramofon brez igle.

Za opravek v pisarni notarja
oblecite suknjič brez žepov.

VEČER POD VASJO
Električni pastirji zganjajo krave 
na poteptane in popasene zaplate.
Mrak leze skozi late kozolcev,
ki se topijo v zevajočo temino gričev.
Kot sladkor v teranu.

Škrlatno plešejo zlovešči odsevi
sveč na zvoniku.

NUJNOST VAROVANJA
Tudi danes imajo stene ušesa 
in so pesmice sumljive. 
In, lepo prosim, pomislite:
nek urad jim drži štango.
Kot električni pastir okrog travnika.

Omizja pa se prerekajo
o upokojenskih temah.

NAPAČNA POTA
Njihova pota in misli nikoli niso
bila tudi naša pota in naše misli.
Iz njihovih obrazov zre lokava
zvitost, hudobnost in porogljivost.
Kot bi jim vrag zavezal popek.

Mi smo vedno na napačnih poteh.
Če ne, nas pa imajo za napačne.

 Damjan Jensterle 

KARAVANŠKE STRMINE
Svežina aprilskega jutra nalahno boža lice,
v naravo vabijo gozdne me stezice ...
Po dolini alpski pomlad slednjič spet brsti,
le v naročju gora še zima kar trmasto sedi!

Zasneženo Bašco zlato ožarja sončno vzhod,
rosno jutro se med žgolenjem ptic prebuja ...
Obeta se prekrasen dan za daljši sprehod – 
pot v karavanške strmine se kar sama ponuja.

Od dežja napojena zemlja hvaležno se odziva,
popje poka, pomladno zelenilo ko da se razliva ...
Še Sava bolj zelena in glasneje kot pozimi teče,
prelest pomladnih dni tke mozaike prvobitne sreče ...

Tudi moje duše se pomlad je ljubko dotaknila,
 v objem brstečih karavanških gozdov me je zvabila ...
Zanosno premagujem stezice neobljudenih strmin,
želeč uzreti cvetoči avrikelj nad prepadi teh pečin!

 Marinka Uršič

V ROBEH
Oj, prelestne kranjskogorske senožeti,
kako dolincem mamljivi so bregovi vaši,
v času jesenskem, ko z jasnine sonce toplo sveti,
ko razlegajo povsod se zvonci od črede na paši!

A tudi tedaj, ko slednji list se s krošenj obleti,
ko hlad objame senožeti in s tihoto jih pokrije,
čas zimski spet z zlatom sončnim vas obsije – 
da po toplini vašega naročja vsakdo zahrepeni!

Oj, krajina ta gorska, poslednja – izginjajoča sled dežele,
čas dolgo več ne bo ti prizanašal! A še pred pol stoletja
poleti tod so kose pele, so za kosci krepkimi nastajale redi ...

So koscem prinesle »južno« mladenke brhke in vesele,
nato z obračanjem sena pričele! To bilo je dovtipov, petja,
namigovanj, pogledov hrepenečih, ljubezni tajne in strasti ...

 Marinka Uršič



11ZGORNJESAV'C 

LITERARNA PRILOGA

DA BO TIK-TAKMOŽ-
TIK PRED BESEDO

O-ooo -o...!

Vas čudijo glaski
iz brr-brrr... ustec?
Dolgo se hodi peš
do glasne besede
svojega imena ...

Dela, se uči ...
Glava vrti 3 žoge,
7 nog brca gole.
Preden kam pade, vstane,
da lahko spet pade –
a trdno stoji!
Besede na zlog er
pa vkup ne spravi

Doktor predpiše:

– En maratonček na dan,
da fant ne bo zaspan ...

DA BO TIK-TAKMOŽ,
TIK PRED BESEDO
POKLICAL SEBE:

EIK, EIKO!

KONS
ZA 10 BRALCEV
BRALNEGA KLUBA OBČINSKE 
KNJIŽNICE KRANJSKA GORA

	 ANI,
	 veliki,	pogumni	bralki,

 maj 2016

Zakaj se napotimo 
skozi noč – k svetlobi 

velike besede –
v temnih časih
zlaganih	ust,

ubijajočih	duš:
za hipen obstanek 

venečih	cvetov
v	baročnih	vazah?

Iztrgane iz sončnih tal,
jih oživljamo
in primerjamo

s svojimi življenji.

Tolažeče jih
Ohranjamo v sebi
za moč duha!

v vesoljnem ritmu:
pogovorov o ljubezni;

za rast sveta
s pisateljem in bralci.

Ob kamnitem angelu
očeta-kamnoseka

in mame-posestnice
se oziramo prosti svojemu – 

prešernovsko
izgubljenemu domu
Tomasa Wolfa.

Benjamin, maj 2016

IGRE Z BESEDO

KOKA
kokodajsa.
kadar	znese	jajce,
(da	se	ve	kaj
KOKA
dela)

KOKE
so	muhe,
ki	sedejo
na	jajček
kadar	KOKA,
zajtrkuje

KOKEC
je	otrok,
seže	po	jajčku-
in	KOKE	odlete...

Benjamin Gracer

MAMICA,
BABICA 
IN EKIKO

Na kratko:

Vnuček Eiko
ni scrkljan srček...!

Za glavo se prime,
kadar komu pokloni
poljubček...

Očke zapre,
da mamica in babi
dobita cmok polžka-

na lice...

Iz zapisov neutrudne poetične kronistke kulturnih dogodkov v naši dolini:

TRIKRAT DA/HVALA

D A  za novi kulturni LJUDSKI dom krasan

D A  za priLJUBLJENI, zvesti krog, ves igri predan

D A  za premiero LJUBEZNI, njen pomen neprestano iskan

Ob romantični komediji – Robin Hawdon – Trikrat Da

Kranjska Gora, 30. januarja 2016                                   Mira Smolej

Š E J K  (napitek) raznovrstnih komičnih prvin

S	smehom	se	živahno	v	dvorani	preliva,

P I R  (gostijo) svoj ducat igralcev uživa.

Ob gledališki predstavi VSE  O  ŠEJKsPIRU – KD Gledališče Velenje

Kranjska Gora, 13. februarja 2016                                             Mira Smolej
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Slovenskim orlom
Na visokih stolpih sedijo čudne ptice.
Pod njimi ledene smučine, 
pod temi bele globine.

Na visokih stolpih sedijo čudne ptice.
Kam je zazrto njihovo lice?
V smučino ali globoko dolino,
kjer tisoče grl in rok
čaka na njihov odskok?

Na visokih stolpih sedijo čudne ptice.
Kot orli se zdijo, ko poletijo
in visoko nad nami
jadrajo na vetrovni blazini.

Ko spet so med nami,
nas veselje omami
in v vsakem od nas
se dvigata radost, ponos.

In ko pade noč in se v vse postelje
tiho prikradejo sanje,
ko tudi sami utonemo vanje,
takrat se povzpnemo na te visoke stolpiče
med naše orliče
in skupaj z njimi letimo 
nad domovino,
ki spodaj vzhičeno čaka
na našega orla – junaka.

 France Voga

KONS
PLANICA

ROMANJE.
(k zimski utrdbi pogumnih.

druženje, pesem, veselje, zastave ...
Pričakovanje zlata!)

TEKMA.
Kar naprej tekmujemo,

z drugimi in s samim seboj.
Mogočna želja po daljavah,

gremo čez sebe in svet!
Meje se odmikajo ... 

ZMAGOSLAVJE.
Slava zmagovalcev ...

(evforija, navdušenje, povezanost.
Širjenje glasu o nas!)

Orli letijo v nebo.

Gordana, Katarina in Petra,
knjižničarke Občinske knjižnice 

Kranjska Gora

France Voga

Nadaljevanje	iz	prejšnje	literarne	priloge

Če bi me pred obiskom Xiana vprašali, ka-
tera svetovna znamenitost me je najbolj pre-
vzela, bi brez obotavljanja odgovoril: Uluru, 
sveta gora avstralskih Aboridžinov. Ob sonč-
nem zahodu, ko gora vsako minuto spremeni 
svojo barvo, s kozarcem šampanjca v roki in 
zvenom didžiriduja v ušesih ti zastane dih, 
ko jo gledaš in srkaš vase. Tudi v Xianu mi 
je zastal dih, ko sem se v ogromnem pokri-
tem prostoru skozi množico prerinil do ogra-
je in jih zagledal. V globoko izkopanih jar-
kih v enajstih kolonah stoji vojska iz terako-
te. Posiveli, kakor da bi prašni pravkar prišli 
z dolgega pohoda, 2200 let stari vojaki še 
vedno kažejo svojo odločnost, moč in ponos. 
Kakšna je šele bila moč civilizacije, ki jih je 
ustvarila. Moj cilj na Kitajskem je bil dose-
žen. Vse, kar sem videl potem, so bile češ-
njice na kitajski torti.

Splošno mnenje vseh zahodnjakov je, da 
Kitajci jedo vse, kar jim pride pod roke, pa 
še zdaleč ni tako. Nikjer nisem na tržnici vi-
del praženih ščurkov ali kot tarantela velikih 
črnih pajkov kot v Kambodži, noben Kitajec 
ne grizlja praženih kobilic, kot smo jih v Me-
hiki, v restavraciji ti ne postrežejo s pečenimi 
podganami z riževih polj, kot so nam jih v 
Vietnamu, in še bi lahko našteval. Oni so 
predani svojim pujskom, perutnini in ribam. 
Seveda razrezanimi do najmanjše možne 
mere in pomešani s kuhano ali praženo zele-
njavo, ki dominira na postreženih krožnikih. 
Imajo pa Kitajci svojo posebnost: zelo radi 
grizljajo. Na počivališču ob avtocesti je bila 
velika trgovina s takšnimi sladkimi in slani-
mi priboljški v vrečkah. Potem sem pogledal 
še v hladilnik ob vratih. Poln je bil kuhanih 
kurjih krempljev, svinjskih nožic in račjih ter 
kurjih glav z vratovi. Te dobrote jim menda 
še posebno teknejo.

V Čengduju si ogledamo inštitut za vzrejo 
velikih pand. Kot zamaknjeni gledamo nji-
hovo neutrudno igro. Ure dolgo bi jo lahko 
gledali, če se ne bi morali umakniti člove-
škemu valu. Komaj še skočimo do prostora z 
mačjimi pandami. Te pretežno rdeče živali 
so bolj podobne velikim lisicam kot pandam. 
Postavljajo se na zadnje noge in stegujejo 
vratove. Proč od pogledov čuvajev očitno 
prosijo za kakšen slasten grižljaj.

Vozimo se po osrednji Kitajski. Gričevnata 
pokrajina z ozkimi dolinami je obdelana vse 
do mladega redkega gozda. V njem so v rav-
ne vrste posajeni čajni grmi. Njivice, ki si 
zaradi majhnosti komaj zaslužijo to ime, se v 
terasah naslanjajo ena na drugo. Med njimi 
za stopalo široke stezice in kmetje, ki globo-
ko sklonjeni v rokah držijo že tisočletja isto 

orodje: motiko. Potem pred seboj zagledamo 
sivo modro morje smoga, iz katerega gledajo 
vrhovi stanovanjskih stolpičev. Pred nami je 
novo večmilijonsko mesto.

Vsepovsod po kitajskih mestih gradijo 
ogromno stanovanjskih poslopij. Največkrat 
so to tridesetnadstropni stolpiči, v gručah 
posejani na obrobju milijonskih mest. Ko na-
tančno pogledaš, vidiš, da sta že naseljena 
eden ali dva od njih, ostali čakajo, da se bo 
kupna moč kitajskih delavcev toliko dvigni-
la, da bodo zmogli nakup. Najbolj neverjeten 
pogled na Kitajskem sem videl z razgledne 
točke nad mestom Čongčing. To desetmili-
jonsko mesto je bilo med kitajsko-japonsko 
devetletno vojno v času druge svetovne vojne 
prestolnica neokupirane Kitajske. Na drugi 
strani reke Jangce najprej poslovni del mesta 
s svojimi nebotičniki, za njim – kamorkoli je 
segal pogled – ti stolpiči. Stotine in stotine 
stolpičev. Kaj takšnega je možno videti samo 
na Kitajskem.

V bližini mesta Dazu smo si ogledali sote-
sko, kjer so v skalo vklesani reliefi z zgodbami 
iz treh kitajskih ver: taoizma, konfucijonizma 
in budizma. Najbolj sta mi ostala v spominu 
prizora budističnega raja in pekla. V prvega 
vodijo simbolično majhna vrata. V drugem, 
poleg nam znanih prizorov kaznovanja grešni-
kov s kuhanjem v vrelem olju, sekanjem udov 
in prebadanjem, peklenšček grešnika valja z 
velikim zobatim kolesom iz kamna.

Ko se vračamo skozi popolnoma nov vsto-
pni portal, ki je po kitajsko več kot ogromen, 
vidim zvonec. V darilno skrinjo vržem pet 
juanov in pozvonim z željo po srečni vrnitvi. 
Za menoj stopi k zvoncu Kitajec. Besno zvo-
ni, da mi skoraj popokajo bobniči. Očitno 
imajo Kitajci mnogo več želja, kot jih ima-
mo Evropejci.

Kitajsko pisavo sestavlja 50.000 pismenk. 
Da si za silo pismen, jih moraš poznati kak-
šnih 5000. Še večji je govorni problem v pra-
vilni naglasitvi posameznih besed. Le redko 
nam uspe, da besedo, ki nas jo hočejo nauči-
ti lokalni vodiči, pravilno naglasimo. Prav 
vsaka beseda pa ima po več pomenov, tudi 
popolnoma različnih. Vsi kitajski vodiči se 
nam zato predstavijo z angleškimi imeni. 
Vodička pravi, da je njeno kitajsko ime Ma. 
Seveda nas zanima, kaj to ime pomeni. Od-
govor: »Beseda ma lahko pomeni konj ali 
stori takoj.«

Kadar pridemo v stik z domačini, vedno sli-
šimo radovedni: »Amerika?« Hitro ugotovi-
mo, da za Slovenijo in Evropo ni še nihče 
slišal. Tudi beseda Jugoslavija jim prav nič ne 
pomeni. Šele ob Italija ali Germanija se vese-
lo odzovejo. Potem sem bil kar Italijan. Vse 
dokler mi ni ulična prodajalka postavila ceno 
za manjšo sliko iz vezenja: »Činkvanta.«

Se	nadaljuje

Popotni utrinki: Kitajska

Ne potujte v Peking
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Kulturno umetniško društvo Gozd Martuljek v maju pripravlja kar 
dve prireditvi: v nedeljo, 22. maja, bo ob 18. uri v dvorani doma 
krajanov proslava ob prazniku krajevne skupnosti Rute - Gozd 
Martuljek in Srednji Vrh; nastopili bodo otroci iz plesne šole Miki 
in učenci Glasbene šole Jesenice, večer pa bo zaključil kantavtor 
in pevec Andrej Šifrer. Slab teden dni za tem, v soboto, 28. maja, 
bo prav tako ob 18. uri v prostorih doma krajanov premiera pred-
stave v narečju z naslovom Čwešpave knedlne. »To komedijo je 
napisal domačin Zoran Robič na osnovi pripovedovanja njegove 
stare mame, dogodki so se odvijali pred sto leti,« je v imenu dru-
štva sporočila Marija Mertelj. Igrali bodo otroci iz Martuljka: Vale-
rija Hlebanja, Nina Košir, Veronika Radič, David Maks Zupančič, 
Viktor Mal Zupančič, Žan Pintar ter odrasli: Špela Vidmar, Cvetka 
Pavlovčič, Zoran Robič in Domen Zupančič. »Dialekt je tudi kultur-
na dediščina, ki se prenaša iz roda v rod, s tem se razvija občutek 
identitete, kar podpira spoštovanje za kulturno raznovrstnost in 
človeško ustvarjalnost. Zato smo se odločili, da otroke naučimo 
svoj dialekt, da to zanimivo narečje ne bi šlo v pozabo.« M. A.

Dve prireditvi v Gozdu - Martuljku

Tjaša Sterle Polak

Opazovanje čevljev, počasno brcanje peska in dolgočasenje so iz 
mode. Danes so oči priklenjene na ekrane – tiste velike in majhne, ki 
jih, tako kot njihovi starši, mladi nosijo povsod s seboj. Stanje brez 
mobilnega telefona marsikoga – ne le najstnikov – pripelje do ugoto-
vitve, da je težko kako drugače zaposliti prazne roke. Le kaj bi Mula-
rija brez Wi-Fi-ja, so se vprašali gledališčniki iz OŠ 16. decembra 
Mojstrana, ko so z mentorico Leono Gomboc pripravljali lastno odr-
sko produkcijo. 

»Ali je brez interneta mladim danes sploh mogoče živeti? In koliko 
časa bi zdržali brez, če bi bilo to nujno potrebno? Staršem seveda ni 
prav, da je sodobna tehnologija tako zasvojila njihove otroke. Čerav-
no je zasvojila tudi njih same, pa si tega ne upajo priznati … In ker 
starši drugače ne morejo odtegniti otrok od računalnikov in telefo-
nov, mlade upornike v pričujoči zgodbi na silo vpišejo v poletni 
kamp, kjer ni nikakršne povezave z internetom. Bo otrokom uspelo 
preživeti lep teden v naravi, bogu za hrbtom in s prijateljevanjem v 
živo? Se sploh znajo še imeti lepo brez obveznega rekvizita v rokah 
– telefona? Si znajo sploh še pogledati v oči, odpreti srce, se spo-

Mularija je ostala brez Wi-Fi-ja

Kaj se zgodi, ko starši svoje otroke pošljejo v poletni kamp, kjer je uporaba mobilnih telefonov prepovedana? To na odru razkrijejo 
učenci OŠ 16. decembra Mojstrana. / Fotografija: A. Kero

znavati brez sprenevedanja?« je navedeno v opisu predstave. »Če se 
mladi odločijo za tako temo, pomeni, da se zavedajo odvisnosti od 
telefonov, elektronskih medijev, paralelnega sveta, razosebljanja, ki 
ga je v naš čas prinesla vsemogočna nova tehnologija,« je zapisal 
dramaturg in režiser Matjaž Loboda, ki je Mladi dovški oder uvrstil 
na Kekčevo srečanje, regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, 
kar pomeni, da so prejeli igralci srebrno plaketo Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti.

Mladi igralci so se na odru izredno dobro znašli. Zavzeli so cel oder 
in s svojo igro gledalca prepričali tudi brez scene in večjih rekvizitov. 
Aplavzi so si sledili od začetka do konca igre, ki je razkrila dvoličnost 
tistih, ki od mladih zahtevajo »preživetje v naravi«, sami pa narave več 
ne zaznavajo s čuti, ampak s sebki (avtoportret, op. a.). Vzdušje v 
polni dvorani je pričalo, da novo generacijo umetniških ustvarjalcev 
podpirajo vsi vaščani – stari in mladi.

»Osnovni namen srečanj na gledaliških urah je bil, da se mladi, ki so 
se odločili za obisk gledališke šole, »igrajo« sami s seboj in z vrstniki 
na odru, da razmišljajo o sebi, o drugih, o družbi, v katero rastejo, o 
življenju …, da se navajajo biti na odru sproščeni, da znajo in si dovo-
lijo biti to, kar so, da gradijo zaupanje in prijateljstvo, da skozi svoje 
telo, gib in glas sporočajo vse, kar imajo povedati,« je o svojih varovan-
cih zapisala Leona Gomboc.

Da gledališka predstava Mularija brez Wi-Fi-ja ni nekaj, kar bi lahko 
kar brezbrižno zgrešili, priča dejstvo, da je bila med skoraj petdeseti-
mi predstavami na Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljanskem 
Pionirskem domu nominirana za najbolj izvirno predstavo festivala.
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MLADI

Marjana Ahačič

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju 
z Zavodom RS za šolstvo letos organizirala 
že 30. festival Turizmu pomaga lastna glava. 
Tema letošnjega festivala je bila Zeleni turi-
zem. Svojo turistično nalogo so pripravili 
tudi učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora in ponovili lanskoletni uspeh. Na turi-
stični tržnici v Kranju so prejeli zlato prizna-
nje ter se uvrstili na zaključno prireditev v 
Mariboru, na kateri je sodelovalo 32 osnov-
nih šol. Strokovna komisija je izbrala 16 naj-
boljših stojnic, med katerimi je bila tudi stoj-
nica OŠ Josipa Vandota. 

Kot sta povedali mentorici Petra Berčič in 
Helena Smolej, so učenci v okviru naloge 
pripravili izlet z naslovom V zelenem objemu 
lepot in okusov. Takole so ga predstavili: 
»Kekec, naš turistični vodnik, ti bo predstavil 
marljive čebele in tradicionalni slovenski zaj-
trk, te popeljal v pomirjajoče Zelence, do 
Martuljških slapov in na odlično kosilo k In-
gotu. Obljubljamo ti zeleno, aktivno in zdra-
vo doživetje s ščepcem adrenalina. Po Zgor-
njesavski dolini se bomo vozili s turističnim 
avtobusom. Cel dan bomo v stiku z neokrnje-
no naravo. Z našim izletom želimo povezati 
kraje Zgornjesavske doline, približati turi-
stom vedno gostoljubne Zgornjesavce in 
predvsem kvalitetno preživeti čas v naravi.« 
Učenci pa niso pripravili le izleta, temveč 
tudi družabno igro z enakim naslovom V ze-
lenem objemu lepot in okusov, s katero, kot 

pravijo, spoznaš, kaj vse lahko doživiš, če se 
odpraviš z njimi na izlet. Tudi zanjo so preje-
li zlato priznanje. 

»Na turistični tržnici v Kranju je bila igra 
del zgibanke, ki predstavlja naš izlet, za na-
stop na zaključni turistični tržnici v Mariboru 
pa smo pripravili čisto pravo družabno igro, 
ki se igra po principu igre Človek ne jezi se. 
Vsak tekmovalec tako še bolje spozna naš iz-
let in Zgornjesavsko dolino,« je povedala 
mentorica Petra Berčič, ki pravi tudi, da si 
učenci s svojo turistično nalogo želijo še po-

pestrili turistično ponudbo občine Kranjska 
Gora in z njo obenem podpirajo pobudo slo-
venskih čebelarjev, da 20. maj postane sve-
tovni dan čebel. V projektu so sodelovali 
učenci: Lara Blenkuš Demšar, Ana Čufar, 
Jan Erlah, Eva Gregori, Sara Juvan Zupančič, 
Ana Kanalec, Neža Lavtižar, Erik Markelj, 
Jakob Novak, Luka Podlipnik, Aneja Terčič, 
Medeja Troha in Ana Vidic. Svoj turistični 
produkt bodo v okviru prireditve Pomlad pod 
Triglavom predstavili 21. maja v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani.

Zavedajo se pomena turizma
Učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so na festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato 
priznanje za svojo turistično nalogo pa tudi za najboljši spominek, družabno igro, oboje z naslovom 
V zelenem objemu lepot in okusov. Svoj turistični produkt bodo 21. maja predstavili v Slovenskem 
planinskem muzeju.

GIBONNI10.6.
PETEK

18.5. GABI MORENO

27.5.
PETEK

SREDA
ORGANIZATOR

KLUB ŠTUDENTOV
KRANJ

OD A DO Ž
SLOVENSKA LITERATURA 

TEDx25.5.
SREDA

SLOVENIJA GRE NAPREJ
LOVŠIN, KRESLIN, PREDIN3.6.

PETEK

ORGANIZATOR:

www.tourism-kranj.si

PRODAJA
VSTOPNIC

NA PRODAJNIH
MESTIH

EVENTIM

Glasbena šola Jesenice vabi k vpisu no-
vih učencev za prihajajoče šolsko leto. 
Za individualni pouk inštrumentov: klavir, 
harmonika, violina, violončelo, kontra-
bas, kljunasta flavta, flavta, klarinet, sa-
ksofon, oboa, fagot, kitara, harfa, citre, 
tolkala, trobenta, pozavna, rog, tuba, 
petje bodo vpisovali otroke od 7. leta na-
prej. Vpisovali bodo tudi v skupinski 
pouk predšolske glasbene vzgoje (otro-
ci, stari pet let), pouk glasbene pripravni-
ce (otroci, stari šest let), plesne priprav-
nice (6–8 let) in baleta (9–11 let). Pouk 
baleta bodo v prihodnjem šolskem letu 
organizirali tudi v Kranjski Gori. Zbiranje 
prijav za vpis bo v torek, 24. maja, od 
10. do 17. ure v prostorih Glasbene šole 
Jesenice. M. A.

Prijave za vpis  
v glasbeno šolo
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ŠPORT

Janko Rabič

Zimski športi imajo v Ratečah dolgoletno 
bogato tradicijo. V več kot devetdesetletni 
zgodovini beležijo številne domače in medna-
rodne uspehe, ponosni so na devet olimpijcev. 
Delo generacij tekmovalcev in prirediteljev 
številnih tekmovanj v različnih organizacijskih 
oblikah od leta 2007 nadaljuje Nordijsko dru-
štvo Rateče-Planica. »V sekciji za smučarske 
teke imamo 54 članov, v sekciji za smučarske 
skoke 22 članov, kegljači na ledu imajo stalno 
tri do štiri ekipe,« pravi predsednik društva 
Robert Kerštajn. »To so predvsem mladi nado-
budni otroci, ki so vsako leto uspešnejši. Naj-
prej smo ustvarjali predvsem bazo, sedaj pa 
dve, tri sezone glede na dosežene rezultate že 
postajamo eno najmočnejših društev ne le v 
Gornjesavski dolini, temveč v slovenskem me-
rilu.« Tekmovalci v klubu so iz različnih kra-

jev predvsem Gornjesavske doline, od Moj-
strane do Rateč. Resni in zavzeti so na trenin-
gih. Pogoji za delo so dobri, še bolj so se iz-
boljšali z novim nordijskim centrom v Planici. 

Pretekla zimska sezona je bila odlična z vr-
hunskimi rezultati na domačih in mednaro-
dnih tekmovanjih – tako v klubu kot v repre-
zentančnih vrstah. Pri skakalcih starejše sku-
pine, kjer je trener Uroš Smolej, je najbolj 
blestel Bor Pavlovčič s številnimi uspehi, tudi 
tremi kolajnami najbolj žlahtnega sijaja v 
mednarodnem merilu. Na drugih zimskih 
olimpijskih igrah mladih v Lillehamerju je 
osvojil zlato kolajno posamezno in ekipno. Na 
svetovnem mladinskem prvenstvu v Rasnovu 
je zlato kolajno osvojil v mešani ekipi. Uspehe 
je dopolnil s prvimi članskimi točkami svetov-
nega pokala na Japonskem. Odlične rezultate 
so dosegali tudi ostali tekmovalci starejše sku-
pine. Ekipno so osvojili naslov državnih prva-

kov pri mladincih do 20 let. Rok Tarman je bil 
dvakrat tretji na Alpskem pokalu v Planici, 
Anže Lavtižar drugi na pokalu FIS v Planici, 
Aleš Hlebanja je z 218 metri postavil klubski 
rekord. V mlajši skupini, kjer je trener Rok 
Grilc, poudarek dajejo predvsem specifične-
mu delu na skakalnici, gibljivosti, ravnotežju. 

V sekciji za teke, kjer je trener Rok Grilc, 
so osvojili več kolajn na državnih prvenstvih. 
Štafeta mlajših članov je osvojila naslov dr-
žavnega prvaka. Prav tako sta naslov držav-
nega prvaka osvojila Benjamin Črv na dolge 
proge in Maja Kerštajn v zasledovalni tekmi. 
Medalje na državnih prvenstvih so osvojili še 
Vili Črv, Neža Žerjav in Erik Raduha, poleg 
tega pa so skupaj z ostalimi tekmovalci dose-
gli več odličnih rezultatov na tekmovanjih.

Tudi kegljači na ledu in asfaltu so osvojili 
več kolajn in dobrih uvrstitev na državnih pr-
venstvih ter turnirjih, ki se jih udeležujejo.

Odlična zimska sezona v Ratečah

Karmen Sluga

Končano je državno prvenstvo v floorballu, v katerem so tudi letos 
odlično nastopali člani Športnega društva Zelenci Kranjska Gora. Ve-
čino odločilnih polfinalnih in finalnih tekem so gostili prav Kranjsko-
gorci v Dvorani Vitranc, kar je prvenstvu dalo še poseben čar. Član-
ska ekipa je ponovila lanskoletni uspeh in zasedla končno 5. mesto. 
Članice, ki so letos pod okriljem Zelencev prvič imele svojo ekipo, so 
bile četrte. Igralci U19 so bili tretji, U16 drugi, U13 četrti, U11 drugi, 
U9 pa – tako kot lani – državni prvaki. 

Za odličen uspeh so prav gotovo zaslužni igralci sami, ki so pridno 
hodili na treninge in v vsako tekmo šli z željo po zmagi. Zasluge 
imajo tudi njihovi starši, ki so jih na treninge in tekme vozili. A za 
takimi uspehi vedno stoji tudi močna ekipa v zakulisju, od trenerjev 
do ostalih logistov, ki s prostovoljnim delom poskrbijo, da so ekipe 
Športnega društva Zelenci Kranjska Gora tako enotne in v samem 
slovenskem vrhu. 

Zelenci so se spet izkazali

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora, ki tekmujejo v 3. slo-
venski ligi zahod, so končali tekmovanja in v letu 2015/16 osvo-
jili 4. mesto, kar je mesto bolje kot lani. Z rezultatom so zelo 
zadovoljni, saj jim je le malo športne sreče zmanjkalo do 3. me-
sta. V povprečju podrtih kegljev v celotni ligi je Boštjan Kos za-
sedel 10. mesto, Drago Geršak 17., Ivan Bardič, Dušan Juko in 
Miran Sluga pa 25., 26. in 27. mesto. Na gorenjskem prvenstvu 
posamezno so se v decembru od 74 tekmovalcev v finalu med 
najboljših 24 uvrstili takole: na 17. mesto Drago Geršak s sku-
pnim rezultatom 1117 podrtih kegljev (576, 541), na 20. mesto 
Miran Sluga – 1116 podrtih kegljev (569, 547), na 21. mesto pa 
Boštjan Kos – 1112 podrtih kegljev (541, 571). V finalu gorenj-
skega prvenstva v aprilu se je Drago Geršak z 9. mestom uvrstil 
tudi na državno prvenstvo, kjer je zelo solidno zastopal Kegljaški 
klub Kranjska Gora. Zdaj sledi nekaj počitka, v novi sezoni pa 
kegljači upajo, da ponovijo lepe dosežke iz lanskega in letošnje-
ga leta. K. S.

Uspešna sezona tudi za kegljače
Največji slovenski športni praznik, ki so nam ga pripravili v Pla-
nici, ni bil nepozaben le kar se tiče tekmovanja, organizacije, 
gledanosti, obiska, vzdušja in zmagoslavja Petra Prevca. Plani-
ca je dosegla zavidljiv uspeh oziroma bolje rečeno kar rekord 
tudi na področju omemb na omrežjih Twitter, Facebook in sple-
tnih straneh. S pomočjo spletne aplikacije, ki v realnem času 
spremlja komunikacijo na spletnih straneh medijev, forumih, 
blogih in družabnih omrežjih, so preverili razsežnost in raznoli-
kost omemb Planice tako doma kot v tujini. Omemb se je nabra-
lo za več kot 14 tisoč; od tega jih je bilo v Sloveniji skoraj 8  
tisoč, ostale pa v tujini. Ljubitelje Planice bo razveselilo tudi,  
da je že znan tudi koledar za naslednjo sezono svetovnega  
pokala 2016/17 v smučarskih skokih. Novost bo norveška  
turneja štirih skakalnic (Oslo, Lillehammer, Trondheim in Viker-
sund). Tekem pa tako ne bo v Titisee-Neustadtu, Kuusamu in 
Kuopiu. Finale sezone bo Planica gostila od 24. do 26. marca 
2017. K. S.

Presežki Planice



Za podrobne informacije obiščite vaš najbližji salon ali www.lip-bled.si!

Hišni sejem
Le v maju 2016 - 
mesecu ugodnosti, popustov in novosti!
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prodajni saloni Lip bLed /  BLED - Industrijski prodajni center, T. 031 346 857 / KRANJ - Šenčur / CUBIS center, T. 051 641 242 /

do 12% popust ob nakupu  
izbranih izdelkov

• notranjih in vhodnih vrat

•	pohištva iz masivnega lesa

• lesenih oken in balkonskih vrat

•	parketov, laminatov, kljuk

•	opažnih	plošč

16 ZGORNJESAV'C 

OGLAS

Li
p 

Bl
ed

, d
.o

.o
., 

Re
či

šk
a 

ce
st

a 
61

 a
, B

le
d



17ZGORNJESAV'C 

ZANIMIVOSTI

Karmen Sluga

V Domu Viharnik v Kranjski Gori so aprila obeležili četrto obletnico 
delovanja. Dom je vrata odprl 2. aprila 2012, ob obletnici pa so letos 
pripravili malce drugačno prireditev. Medse so povabili goste, ki so pri-
pravili drugačen kulturni program, v katerem so stanovalci zelo uživali. 
Iz harmonike niso prišli zvoki domačih pesmi, pač pa strastnega tanga. 

Namesto slovenskih pesmi so bile na programu tuje, romantične skladbe. 
Nastopili so otroci iz vrtca, pevka Fanika Križaj, harmonikar Gašper 
Primožič, Mira Smolej in domski pevski zbor. Slavje so končali z veliko 
praznično torto, v katero je prva zarezala najstarejša stanovalka, 101 leto 
stara Marija Stopar. Kot je povedala direktorica Doma Karmen Romih, je 
Dom Viharnik trenutno poln. Tudi v prihodnje pa se bodo trudili in sta-
novalcem skušali narediti čim lepšo jesen življenja.

Štiri leta Doma Viharnik

Slavje ob četrti obletnici delovanja Doma Viharnik so končali  
z veliko praznično torto, v katero je prva zarezala najstarejša 
stanovalka doma, 101 leto stara Marija Stopar.

Stanovalci so zelo uživali v kulturnem programu, v katerem so 
nastopali otroci iz vrtca, pevka Fanika Križaj, harmonikar Gašper 
Primožič, Mira Smolej in domači pevski zbor.
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PRIREDITVE

6. maja 2016 
VEČERJA TOP 3 KUHARSKIH MOJSTROV
Kdaj: 19.00 Kje: Kranjska Gora, hotel Ramada Hotel & Suites 

GLASBENI VEČER: »SOUL, JAZZ IN JAZ«
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

6. 5. 2016–7. 5. 2016
1. MEDNARODNI KULINARIČNI FESTIVAL KRANJSKA GORA 
2016
Kje: Kranjska Gora, Hotel Ramada Resort Organizator:  
HIT Alpinea, d. d.)

Petek, 6. maja 2016
7.00–20.00: Tekmovanje (Ovalna dvorana hotela Ramada Resort)
11.00–18.00: Stojnice z domačo obrtjo in kulinarična predstavitev 
Kranjske Gore (Terasa hotela Ramada Resort)
11.00–13.30: Izlet z avtobusom »Spoznajte destinacijo« (Zbirno 
mesto Ramada Resort, potrebne prijave)
19.00: Večerja TOP 3 kuharskih mojstrov (Ramada Hotel & Suites 
Kranjska Gora)
22.00: Chef's party (Pub Legende, Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora)

Sobota, 7. maja 2016
7.00–18.00: Tekmovanje (Ovalna dvorana hotela Ramada Resort)
11.00–13.30: Izlet z avtobusom »Spoznajte destinacijo« (Zbirno 
mesto Ramada Resort, potrebne prijave) 
11.00–15.00: Kulinarične delavnice za otroke (Terasa hotela 
Ramada Resort Kranjska Gora)
11.00–18.00: Stojnice z domačo obrtjo in kulinarična predstavitev 
Kranjske Gore (Terasa hotela Ramada Resort)
17.00: Kulinarična pot – »Slow food« (Zbirno mesto Ramada Hotel 
Kranjska Gora)

6. maja 2016–8. maja 2016
IXS EVROPSKI POKAL V GORSKEM KOLESARJENJU
Kje: Kranjska Gora, Kolesarki park
Informacije: info@bike-park.si, www.bike-park.si, 

7. maja 2016
BLAGOSLOV MOTORNIH KOLES
Kdaj: 9.30 zbor, 11.30 blagoslov Kje: Dovje, pri okrepčevalnici 
Sonček Informacije: rbrbenko@gmail.com ali 04 582 07 00, 041 
468 994

KULINARIČNA POT
Kulinarična pot – »Slow food«, 5 lokacij po Kranjski Gori, z vodičem 
»Slow food«
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites
Organizator: HIT Alpinea, d. d.

ZASPITE, ČE VAM REČEM
Gledališka predstava KPD »Planina« Sele, režija Niko Kranjc
Kdaj: 20.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom (vstopnice uro pred 
predstavo)

KO ODER OŽIVI …
Folklorne skupine KUD Jaka Rabič ter Triglavski zvonovi, otroška 
folklorna skupina OŠ 16. december Mojstrana in domača gledališka 
skupina »Dovški oder«
Kdaj: 20.00 Kje: Dovje, Kulturni dom

PLESNI VEČER: GALA DANCE ORCHESTRA
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

13. maja 2016
BUTALCI
Gledališka predstava v izvedbi profesorjev Gimnazije Jesenice
Kdaj: 20.00 Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Ljudski dom, uro pred predstavo)

GLASBENI VEČER: 90ZONE
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

14. maja 2016
EUROVISION SONG CONTEST 2016
Neposredni prenos na velikem platnu
Kdaj: 21.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

14. maja 2016 & 15. maja 2016
SLOVENSKI POKAL V SPUSTU Z GORSKIMI KOLESI
Kje: Kranjska Gora, Kolesarki park
Kdaj: sobota, 14. 5. (uradni trening); nedelja, 15. 5. (tekmovanje)
Informacije: info@bike-park.si, www.bike-park.si

18. maja 2016
PEČE IN RUTE – POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA
etnološka delavnica in muzejski večer ob dnevu muzejev
Kdaj: 17.00 (delavnica), 18.00 (muzejski večer)  
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

20. maja 2016
PATAGONIA IT IS!; potopisno predavanje
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora 

SLOVENSKI VEČER & HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK
Kdaj: 20.00–22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

20. maja 2016–28. maja 2016
POMLAD POD TRIGLAVOM
40 let Evropske pešpoti, Teden slovenskih gozdov, Dan Alpske 
konvencije, odprtje Ferat Mojstrana.
 
Petek, 20. maja 2016
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
GOZDOVI ZA JUTRI – OHRANIMO JIH!
14.00–18.00: Posvet in slavnostno odprtje razstav »40 let evropske 
pešpoti v Sloveniji« in »Izzivi slovenskega gozda«
 
Sobota, 21. maja 2016 
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
HOJA JE ENERGETSKO VARČNA IN PRIJAZNA OKOLJU 
9.00–16.00: Planinske ustvarjalnice, animacijski pohodi, Rajže po 
poteh Triglavskih pravljic
 
Nedelja, 22. maja 2016 
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
SREČANJE POPOTNIKOV – 40 LET EVROPSKE PEŠPOTI
9.00: Evropohod z vodnikom Triglavskega narodnega parka
13.00: Srečanje evropohodnikov 2016; Predstavitev poti in 
popotnikov; Planinska pesem (srečanje pevskih zborov in drugih 
glasbenih skupin) in nagradni kviz
 
Ponedeljek, 23. maja 2016 
MOJSTRANA, SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ 
19.00: Slovenska planinska pot malo drugače (Franci Teraž, Marjan 
Župančič, Pia Peršič, pogovor in predstavitev) 
 
Torek, 24. maja 2016
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
19.00: Evropske pešpoti in tematske poti v Sloveniji (Jože Prah in 
Anton Lesnik, predstavitev)
 

Petek, 27. maja 2016 
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 
19.00: Predstavitev gorniške poti Planica–Pokljuka (Jure Čokl z 
gosti, predstavitev)
 
Sobota, 28. maja 2016 
V ALPE PO NAVDIH – Dan Alpske konvencije
Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr'
9.00: 6. Juriš na Dovško babo
Mojstrana, Slovenski planinski muzej 

Prireditve maj 2016
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PRIREDITVE

INFO 

+386 4 588 47 18 

info@casino-larix.com
www.casino-larix.com.

10.00–16.00: Dan Alpske konvencije
Informacije: matjaz.podlipnik@kranjska-gora.eu, 041 680 157

21. maja 2016
LUCIENNE & 3LATIN ORCHESTRA; glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

22. maja 2016
PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU
Nastopajo otroci iz plesne šole Miki in GŠ Jesenice ter Andrej Šifrer.
Kdaj: 18.00 Kje: Gozd - Martuljek, dvorana Doma krajanov 
(Gasilski dom)

27. maja 2016
ROADTRIP PO JUŽNI FRANCIJI; potopisno predavanje 
Kdaj:18.00 Kje: Mojstrana, prostori Društva mladih Kranjska Gora 

SERATA TOSCANA & CATERINA DAL ZEN 4ET
Kdaj: 20.00–22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

28. maja 2016
6. JURIŠ NA DOVŠKO BABO
Kdaj: 9.30 Kje: Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr'
nordijska hoja: 9.15, tek: 9.30, kolesarji: 10.00, otroški tek: 10.15 
dolžina proge: 5,9 km, višinska razlika: 400 m, otroška proga: 400 
/800 m 
Prijave: info@mojstrana.com ali 041 499 029, na dan tekmovanja: 
od 8.15 do pol ure pred startom
Razglasitev rezultatov, podelitev medalj in nagrad: predvidoma  
ob 12. uri
Spremljevalni program za otroke bo potekal od 9.30 do 13.30 
Informacije: Mina Kotnik 041 233 783 ali info@mojstrana.com 

V ALPE PO NAVDIH – DAN ALPSKE KONVENCIJE
10.00: pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani
Življenje v alpski dolini – pohod od Slovenskega muzeja v Mojstrani 
do Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni
dolžina poti: 7 km, čas hoje: 2 uri in pol, nazaj organiziran prevoz

10.00 in 15.00: Slovenski planinski muzej v Mojstrani
Muzejska transverzala po razstavi Vzpon na goro z Metko Kern 
Trček in družabna igrica Od markacije do markacije

16.00 Slovenski planinski muzej v Mojstrani
Odprtje mojstranških ferat

REMIERA: PČWEŠPAVE KNEDLN; igra v narečju
Kdaj:18.00 Kje: Gozd - Martuljek, dvorana Doma krajanov  
(Gasilski dom)
Organizator: KUD Gozd Martuljek, info: marija.mertelj@gmail.com

KORONA CHAMPIONS LEAGUE – BET ON IT!
Prenos finalne nogometne tekme na velikem platnu in žrebanje
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

RAZSTAVE
6. aprila–12. junija 2016
PEČE IN RUTE – POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA, 
gostujoča muzejska razstava
Kranjska Gora, Liznjekova domačija

15. aprila–12. junija 2016
ZELENI PLAZ – VČERAJ, DANES, JUTRI, 
gostujoča muzejska razstava ob 70-letnici rednih meritev 
Triglavskega ledenika
Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Dan Alpske konvencije bomo v Dolini tudi letos obeležili z bogatim 
sklopom prireditev za spoznavanje raznolikosti slovenskega alp-
skega območja v Bohinju, dolini Soče in v Zgornjesavski dolini. 
Zadnji konec tedna v maju bodo tako organizatorji za obiskovalce 
pripravili pohode, kolesarjenje, tek, bogat spremljevalni program, 
razstavo in strokovni posvet. Program Dneva Alpske konvencije so 
tudi letos oblikovali različni deležniki. V soboto, 28. maja 2016, 
bodo tako potekali pohodi, kolesarjenje, tek in bogat spremljeval-
ni program tako v Zgornjesavski dolini kot v Bohinju in dolini Soče. 
Sobotni program vključuje botanično-kulinarični dan v Bohinju, 
pohod iz Mojstrane do Pocarjeve domačije na temo življenja v 
alpskih dolinah s pričetkom ob 10. uri pred Slovenskim planinskim 
muzejem v Mojstrani, delavnice za otroke v Slovenskem planin-
skem muzeju v Mojstrani z začetkom ob 10. in ob 15. uri ter odpr-
tje mojstranških ferat ob 16. uri. Tradicionalni tekmovalni Juriš na 
Dovško Babo (nordijska hoja, tek, kolesarjenje in otroški tek) s 
spremljevalnim programom se bo začel ob 9. uri na trgu pri Hiši 
pr' Katr na Dovjem. S sklopom prireditev Po alpskih dolinah s ko-
lesom in peš želijo organizatorji opozoriti na dragocenost in obču-
tljivost alpskega prostora in obiskovalcem ponuditi priložnost, da 
na Dan Alpske konvencije doživijo Alpe kot navdih, iz katerega 
bodo črpali na vsakodnevnih poteh. Organizatorji prireditev Gor-
njesavski muzej – Slovenski planinski muzej, Občina Kranjska 
Gora, Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, Planinska zveza Slove-
nije, Posoški razvojni center, Ministrstvo za okolje in prostor, Ob-
čina Kranjska Gora, Triglavski narodni park, Turizem Kranjska 
Gora, Turizem Bohinj in Turistično društvo Dovje - Mojstrana želijo 
s prireditvami tudi spodbuditi k skupni skrbi in odgovornosti za 
ohranjanje in usklajen razvoj alpskega prostora. Podrobnejši pro-
gram dogodkov: www.tnp.si in na spletnih straneh organizatorjev. 

V Alpe po navdih



6. - 7.5.2016 

Tekmovanja kuharjev
Alpska tržnica 
Otroška kuharska delavnica
Večerja TOP3 kuharskih mojstrov
Kulinarična pot

Informacije in rezervacije: 
festival@hit-alpinea.si  
(04) 588 48 20 

Večerja TOP3     
6.5. ob 19.uri
Hrvoje Žirojević (HRV)
Marc Pavel (I)
Alma Rekić (SLO)
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