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MARJANA AHAČIČ

»Odkar se je Občina Kranjska Gora pred 
22 leti uspešno rodila, je to priznanje 
prejela ena občanka in osem občanov. 
Postavili ste me v družbo izrednih lju-
di, ki so v dolgih letih svojega življenja 
prijeli to priznanje. Kot zdaj najmlajši 
med njimi mi je rez v izjemno čast,« 
je zbrane ob prejemu nagrade nagovo-
rila Eva Macun, zdravnica, predstoj-
nica ginekološko-porodnega oddelka 
v Splošni bolnišnici Jesenice. Otroštvo 
je preživela v Kranjski Gori, zdaj pa z 
družino že dolgo živi v Ratečah, kjer je 
tudi gorska reševalka in zdravnica re-
ševalka letalka.
Zlati grb Občine Kranjska Gora je pre-
jela zaradi aktivnega, odgovornega, 
strokovnega, preudarnega, predane-
ga, požrtvovalnega, ustvarjalnega in 
profesionalnega poklicnega delovanja 
ter delovanja kot zdravnica reševalka 
letalka v Gorski reševalni službi Slo-
venije, za katero prav tako velja vse 
zgoraj našteto in še mnogo več, je za-
pisano v obrazložitvi.

»Če pregovor pravi, da za uspešnim 
moškim stoji uspešna ženska, mora 
za uspešno žensko po mojih izkušnjah 
stati cela vas oziroma vsa občina,« pravi 
Macunova. Kot je še dejala, je zadovolj-
na, da je občina prepoznala tudi delo, ki 
ni bilo opravljeno na področju turizma 
in kulture, temveč na področju zdravja. 
»Ljudje prepoznavamo zdravje kot eno 
največjih vrednot in ga postavljamo 
pred materialne dobrine. Predstavlja 
nam srečo, zdravje nam predstavlja 
to, da se naši otroci uspešno šolajo, da 
imajo možnost izobraževanja, napred-
ka, da se počutimo varni in zadovoljni v 
okolju, v katerem živimo. Zdravje se ne 
začne v bolnici, temveč v občini, v kakr-
šni občani radi živimo.«
Zbrane na trgu pred cerkvijo je najprej 
nagovoril župan Janez Hrovat. »Izredno 
ponosen sem, da sem lahko župan tako 
slovite občine, kot je Kranjska Gora. Ja-
kob Aljaž, naš vizionar in ljubitelj sloven-
stva, je davnega leta 1895 zgradil stolp 
vrh Triglava in vse od takrat, že 122 let, je 

njegov duh prisoten v tej dolini pod Julij-
skimi Alpami. Njegovemu vizionarstvu 
ter preroškim dejanjem in besedam se 
moramo zahvaliti, da je Slovenija ostala 
ponosna, korenita in pokončna, tu živijo 
odločni, pridni in redoljubni ljudje,« je 
poudaril župan Hrovat.
»Aljaž je že pred davnimi leti predvidel 
in napovedal razvoj turizma v naših 
krajih. Kako vizionarsko so zvenele nje-
gove besede in projekti o triglavski žič-
nici, o predoru pod Luknjo do Zadnjice, 
kako vizionarski so bili njegovi podvigi 
v vasi Dovje! Ponosen sem, da sledimo 
viziji občine in vseh, ki sedaj odločamo 
o razvoju naših krajev, da ste se vsi ob-
čani in vsi, ki kakorkoli krojite življenje 
v teh krajih, obrnili tudi za mojimi vizi-
jami. Rezultati, ki jih dosegamo in ki so 
potrjeni z visokimi nagradami na po-
dročju turizma v lanskem letu, kažejo, 
da je Kranjska Gora resnično na pravi 
poti, usmerjeni le še navzgor.«  
»Zavedamo se, da je razvoj v naših kra-
jih povezan s precejšnjim pritiskom in 

Slovesno ob občinskem prazniku
V ponedeljek je bila na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori osrednja slovesnost ob 
občinskem prazniku. Župan Janez Hrovat je podelil občinska priznanja: prejeli so 
jih Turistično društvo Dovje - Mojstrana, Gorska reševalna služba Mojstrana in 
Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Planica. Najvišje občinsko priznanje, zlati 
grb Občine Kranjska Gora, pa je prejela zdravnica in gorska reševalka Eva Macun.

Župan Janez Hrovat s predstavniki nagrajencev: Matjažem Podlipnikom (predsednik 
TD Dovje - Mojstrana), Jožetom Martinjakom (predsednik GRS Mojstrana) in Justinom 
Mrakom (predstavnik PGD Rateče - Planica)

Eva Macun, prejemnica zlatega grba 
Občine Kranjska Gora / Foto: Tina Dokl
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ogroženostjo prebivalcev. Občina že več let zato izrazito deluje 
v smeri urejanja vasi, od Mojstrane do Rateč. Prepričan sem, 
da gre razvoj v pravo smer in da bomo skupaj z ukrepi na 
področju infrastrukture in umirjanja prometa tudi krojili tok 
prometnega režima v Dolini. Želim in sanjam, da občina ne 
bi bila več razdeljena na posamezne vasi, ampak da bi bila od 
vstopa za Hrušico do izstopa na italijanski meji ena in edina, 
najlepša občina, v ponos Sloveniji in ena najlepših v Evropi. 
Verjamem, da boste ostali z mano, verjeli vame, tako kot so 
nekoč na Dovjem in v Mojstrani verjeli Jakobu Aljažu – da 
smo na pravi poti.«
Župan je na slovesnosti podelil še tri priznanja občine, Turi-
stičnemu društvu Dovje - Mojstrana, Gorski reševalni službi 
Mojstrana in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rateče - 
Planica.
Turistično društvo Dovje - Mojstrana v letošnjem letu pra-
znuje 110-letnico delovanja, čeprav začetke turizma v vaseh 
pod Triglavom lahko pripisujemo romarjem, ki so romali na 
Svete Višarje že pred več kot šeststo leti. Uradno letovišče je 
Mojstrana postala leta 1923, v tridesetih letih prejšnjega sto-
letja pa se je začel pravi stacionarni turizem. Imeli so hotel, 
kar deset gostiln oziroma penzionov in tri vile. V zasebnih so-
bah je bilo gostom na voljo 350 ležišč. Leta 1898 je bil zgrajen 
zahodni del hotela Triglav v Mojstrani, ki je bil na ta način 

tudi prvi hotel v današnji turistični destinaciji Kranjska Gora. 
Danes pod okriljem društva v prostorih Slovenskega planin-
skega muzeja deluje TIC, kjer nudijo turistične informacije, 
posredujejo proste sobe, skupaj z ostalimi društvi prirejajo 
številne prireditve. Imajo več kot dvesto pridnih članov. V za-
dnjih letih se veselijo novih vsebin v muzeju, ferat za vasjo, 
Trga olimpijcev in prenovljenih pohodnih poti.
Gorska reševalna služba Mojstrana je bila ustanovljena 
konec leta 1946, prvi jo je vodil Janez Brojan stareješi. Že 
leta 1947 so reševalci skupaj z jeseniškimi reševalci šest-
krat sodelovali v reševalnih akcijah. Do leta 2015 so opravi-
li 952 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij, rešili in 
pomagali pa so 1024 osebam.
Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Planica pa letos pra-
znuje 120 let delovanja. Vse od svojega začetka do danes 
aktivno sodeluje pri zagotavljanju požarne varnosti v kra-
ju, občini in tudi prek državnih meja. Operativni člani so 
posredovali v številnih večjih naravnih nesrečah in sode-
lovali v drugih intervencijah. Leta 1998 je tako društvo po-
magalo pri sanaciji potresno uničenega Zgornjega Posočja, 
dve leti kasneje so se odzvali na intervencijo ob plazu v Logu 
pod Mangartom. Danes se ob osnovni dejavnosti posvečajo 
predvsem izobraževanju, usposabljanju operativnih gasil-
cev in gasilske mladine.

MARJANA AHAČIČ

Župan Janez Hrovat je na kosilo in dru-
ženje pod Psnakovo lipo v Radovni letos 
povabil kar 16 občanov, ki v tem letu 
praznujejo devetdeset let. Deset se jih je 
srečanja zadnji petek v juliju tudi ude-
ležilo: Alojzija Pikon, Marija Mrkša in 
Rozalija Koren iz Kranjske Gore, Viktor 
Šmid, Ivana Pintar, Pavel Krznarič in 
Feliks Zima iz Mojstrane in Dovjega ter 
Justina Ban in kar dve slavljenki z ena-
kim imenom Marija Pretnar iz Gozda 
- Martuljka. Tistim, ki se srečanja niso 
mogli udeležiti, bo župan voščil posebej.
V prijetnem hladu Radovne so z vese-
ljem poklepetali med seboj in z župa-
nom, podelili izkušnje in spomine iz 
preteklosti ter povedali marsikatero 
kritično tudi o aktualnih temah. Žu-
pana so pohvalili, ker se je resno lotil 
urejanja turističnih točk v občini, a 

ga tudi spomnili na kakšno luknjasto 
vaško cesto, ki bi jo bilo nujno pokrpa-
ti. Srečanje so zaključili z zdravico in 
čestitkami, še zlasti Viktorju Šmidu, 

ki je prav na tisti dan dopolnil devet-
deset let. Podrobneje bomo jubilan-
te predstavili v septembrski številki 
Zgornjesavca.

Devetdesetletniki z županom v Radovni
Sklop slovesnosti ob občinskem prazniku se je tudi letos začel v Radovni  
s tradicionalnim druženjem župana z občani, ki so v letošnjem letu že ali  
še bodo dopolnili devetdeset let.

Deset čilih in prijetno razpoloženih 90-letnikov na srečanju z županom Janezom 
Hrovatom v Radovni
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MARJANA AHAČIČ

V okviru praznovanja občinskega praznika so predstavniki Ob-
čine Kranjska Gora, Župnišča Dovje, Planinske zveze Slovenije, 
Planinskega društva Dovje - Mojstrana in lokalne skupnosti tudi 
letos položili venec na grob Jakoba Aljaža pri cerkvi sv. Mihaela 
na Dovjem.  »Ponosni smo na vsa njegova dejanja in zapuščino, 
ki jo hranimo v občini Kranjska Gora, in na to, da je prav 7. av-
gust, dan ko je pred 122 leti s somišljeniki postavil stolp na vrhu 
Triglava, naš občinski praznik,« je ob tem poudaril podžupan 
Bogdan Janša, ki je venec na Aljažev grob prejšnji petek položil 
skupaj s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom, predsedni-
kom Planinskega društva Dovje - Mojstrana Gregorjem Brcetom, 
predsednikom Društva upokojencev Dovje - Mojstrana Izidor-
jem Podgornikom, dovškim župnikom Francetom Juvanom in 
Zdenko Oven, predstavnico KUD Jaka Rabič. 

Položili venec na Aljažev grob

Prejšnji petek so predstavniki občine, župnišča, planinske  
zveze in društev na dovškem pokopališču položili venec na grob 
Jakoba Aljaža.

MARJANA AHAČIČ

S slovesnim odprtjem razstave likovnih del, kratkim pred-
stavitvenim filmom in nastopom ruske vokalne skupine 
Rulada se je v Kranjski Gori v Ljudskem domu začel Ruski 
teden, ki so ga zaznamovale številne kulturne, družabne 
in umetniške prireditve. Na Trgu olimpijcev v Mojstrani so 
skupaj nastopili Triglavski zvonovi in skupina Talisman, 
na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori je bil koncert zbora 
delegacije Ruske pravoslavne cerkve in koncert mešane-
ga pevskega zbora KD Odmev Kranjska Gora. Nikolaj Ma-
šukov je stari znanec Zgornjesavske doline, saj je pogosto 

razstavljal v kranjskogorskem hotelu Lek, ob tem je tudi 
avtor knjige Pravljice izpod Vršiča, za katero je napisal tako 
zgodbe kot ustvaril ilustracije. Lani ob stoletnici Ruske ka-
pelice so jo ponovno izdali v rusko-slovenski verziji.
Vokalna skupina Ruski talisman je nastala leta 2013 v 
Ruskem centru znanosti in kulture v Ljubljani pod vod-
stvom Irine Guščine. Skupino sestavljajo pevke različnih 
narodnosti. Vse sodelujoče v skupini združuje ljubezen do 
melodičnih in lepih pesmi, ki s toplino in radostjo polnijo 
duše. V času svojega delovanja se je ansambel udeleževal 
številnih prireditev, festivalov in koncertov ter ima števil-
ne nagrade in priznanja.

Razstava Nikolaja Mašukova
V Ljudskem domu v Kranjski Gori so kot uvod v letošnji Ruski teden odprli 
razstavo likovnih del v Sloveniji živečega ruskega slikarja Nikolaja Mašukova.

Nikolaj Mašukov in Simon Oblak Vokalna skupina Talisman je nastopila v Mojstrani.
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Letos mineva že 101. leto, kar so jo med prvo svetovno voj-
no zgradili ruski vojni ujetniki, in sicer v spomin na to-
variše, ki jih je leta 1916 med gradnjo ceste čez Vršič zasul 
snežni plaz. Tudi tokrat so se srečanja pri Ruski kapelici 
udeležili visoki predstavniki slovenske in ruske politike 
in gospodarstva, vključno s predsednikom države Boru-
tom Pahorjem. Rusko delegacijo je vodil ruski minister za 
telekomunikacije in množične medije Nikolaj Nikiforov, 
ki je v svojem govoru poudaril edinstvenost kapelice kot 
spomenika. »Ne le dogodkom in žrtvam prve svetovne voj-
ne, ampak tudi generacijam ljudi, ki so tu kljub vojnam 
in različnim družbenim pretresom v času, ko so se rušile 
države, se spreminjale meje in politični ustroji, ohranili 
kapelico takšno, kakršno vidimo danes,« je dejal minister. 
»Prijateljstvo, vzajemno razumevanje – zaradi tega je po-
stala kapelica kraj, kamor romajo ljudje z različnih celin, 
in kraj, kjer se vsak konec julija zbirajo tisoči udeležencev. 
Sem ne prihajamo le zaradi želje, da pokažemo spoštova-
nje žrtvam svetovnih vojn, ampak tudi zaradi tega, ker 
čutimo, da je ta kraj postal neka platforma za ohranjanje 
miru, sodelovanja med narodi, med državami, med lju-
dmi,« je še dejal ruski minister.
Dobro sodelovanje je v svojem nagovoru poudaril tudi ča-
stni pokrovitelj letošnje prireditve minister za zunanje za-
deve Karl Erjavec. »Tragični dogodki iz prve svetovne vojne 
so zgodovinsko povezali slovenski in ruski narod. S spo-
štljivim odnosom do spomina na tragično umrle ljudi se 
izkazuje človečnost, ki danes je vse bolj redka,« je zbrane 
pri ruski kapelici nagovoril Erjavec. Tako kot drugi se je v 
svojem govoru dotaknil lanske slovesnosti, ki se je je ude-

ležil tudi predsednik Ruske federacije Vladimir Putin. »Še 
ob letošnjem obisku predsednika Slovenije Boruta Pahorja 
v Moskvi je bil predsednik Putin poln pozitivnih vtisov z 
lanske spominske slovesnosti pri Ruski kapelici. Posebno 
si je zapomnil topel sprejem, ki ste mu ga pripravili.« 
V imenu organizatorja Društva Slovenija Rusija je zbrane 
tokrat nagovorila Julija Mesarič. »Vojni viharji, ki so sejali 
smrt in uničenje, so vplivali na usodo več milijonov lju-
di. Navadni ljudje, vojaki in oficirji ruske vojske, so tukaj 
našli večno zavetje in zapustili v Ruski kapelici zaklad re-
sničnih človeških vrednot – vere, ljubezni in upanja. Naša 
dolžnost je, da ta zaklad predamo prihodnjim generaci-
jam.« 
Zbrane je pozdravil tudi župan Kranjske Gore Janez Hrovat. 
»Občina Kranjska Gora in njeni prebivalci letos praznuje-
mo sto let od odhoda vojaških enot, civilnega vojaškega 
osebja in tehnike iz naših krajev. Oktobra leta 1917 se je 
namreč s prebojem italijanskih položajev pri Kobaridu 
končala soška fronta. V času od maja 1915 od konca okto-
bra 1917 se je preko oskrbovalne linije, ki je potekala prek 
Vršiča v dolino Trente do Avstrijskih položajev, prek do zob 
oboroženih vojakov avstroogrske armade tu čez prepeljalo 
na tisoče ton vojaškega materiala. Prav takrat so domači-
ni pokazali, kako pomembno je ostati človek, ne glede na 
težke razmere, ne glede na narodnost vojakov, ki so bili 
takrat pri nas nastanjeni, ne glede na to, ali so pripadali 
enotam takrat naše strani ali so bili to vojni ujetniki, ki 
so morali v mrazu, snegu in pomanjkanju hrane pod bu-
dnim očesom stražarjev kopati cesto prek prelaza, takrat 
imenovanega še Mojstrovica. Ta zgodba še danes govori o 
iskrenih prijateljstvih, ki so bila takrat stkana v krajih pod 
Vriščem in niso zamrla.

Slovesnost pri Ruski kapelici
Letošnje tradicionalno spominsko srečanje ob Ruski kapelici pod Vršičem  
je minilo v znamenju pozivov k prijateljstvu in dialogu ter v spoštljivem  
duhu povezovanja in prijateljstva.
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URŠA PETERNEL

V začetku julija je ob glavni cesti pred 
Mojstrano zaživela lepo urejena vsto-
pna točka v turistično območje Kranj-
ska Gora. Na voljo je nekaj deset ure-
jenih parkirnih mest, v lični leseni 
hišici deluje Turistično-informacijski 
center (TIC) Turističnega društva Dov-
je - Mojstrana, obiskovalci pa lahko 
tudi posedijo in se okrepčajo. Ob bli-
žnji reki Savi so uredili »mojstransko 
plažo«, že pred časom pa je bil zgrajen 
tudi kolesarski mostiček čez Savo. 
Kot je dejal župan Janez Hrovat, je bil 
prostor prej zapuščen, na njem so se ko-
pičili odpadki, glede na odlično lokacijo 
pa je kar klical po turistih. Zemljišče je v 
lasti Agrarne skupnosti Dovje - Mojstra-
na, Občina Kranjska Gora ga je dobila 
v dolgoročni najem, točko pa bo upra-
vljalo Turistično društvo Dovje - Moj-
strana. V TIC-u so na voljo informacije 

o turistični destinaciji Kranjska Gora, 
o ponudbi prenočišč, dobiti je mogoče 
prospekte, zemljevide, spominke ter pi-
jačo. Postavili so tudi tablo z glavnimi 
desetimi znamenitostmi turističnega 
območja Kranjska Gora, v prihodnje pa 
bodo uredili še otroška igrala in javno 
stranišče. Dosedanja ureditev je Obči-
no Kranjska Gora stala osemdeset tisoč 
evrov, v prihodnje pa po županovih be-
sedah nameravajo v dokončanje vložiti 
še nadaljnjih petdeset tisoč evrov. 

Vstopna točka pozdravlja obiskovalce
Pred prvim odcepom za Mojstrano, na območju nekdanjega Topolina, so uredili 
vstopno točko v turistično območje Kranjska Gora. V TIC-u je mogoče dobiti vse 
informacije o turistični ponudbi, kupiti spominke, obiskovalci pa lahko tudi 
posedijo in se okrepčajo. V bližini je tudi »mojstranska plaža«.

V Turistično-informacijskem centru (TIC), ki ga upravlja TD Dovje - Mojstrana, je mogoče 
dobiti publikacije o ponudbi turističnega območja Kranjska Gora, spominke ...

Odprtju nove vstopne točke so nazdravili župan Janez Hrovat, direktor Turizma Kranjska 
Gora Blaž Veber, predsednik Agrarne skupnosti Dovje - Mojstrana Slavko Rabič in 
predsednik TD Dovje - Mojstrana Matjaž Podlipnik. / Foto: Gorazd Kavčič

Po besedah direktorja Turizma 
Kranjska Gora Blaža Vebra 
nova vstopna točka Topolino 
z videzom in vsebino vabi 
obiskovalce v turistično 
območje Kranjska Gora in jim 
predstavlja celotno ponudbo 
destinacije. 
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V teh vročih dneh se številni turisti in izletniki po ohladi-
tev raje kot na morje odpravijo proti hribom in alpskim 
dolinam. Destinacija Kranjska Gora zato že vse poletje be-
leži izjemen obisk. Turistični delavci so že pred začetkom 
glavne sezone ob pomoči občine poskrbeli, da so kraji od 
Mojstrane do Rateč urejeni, ponudba aktivnosti pa pestra. 
V ponedeljek so predstavili še tri novosti, namenjene tako 
obiskovalcem kot domačinom: ferato Hvadnik v Gozdu - 
Martuljku ter trim stezo Drčev in sprehajalno pot ob Pišni-
ci v Kranjski Gori.
»Izjemen obisk lani urejene ferate v Mojstrani nam je dal 
vedeti, da potrebujejo več takšnih plezalnih poti, zato smo 
se jo skupaj z domačim planinskim društvom odločili ure-
diti še v Gozdu - Martuljku,« je odločitev, da uredijo novo 
z jeklenicami zavarovano plezalno pot tudi nad Martulj-
kom, pojasnil direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. 
Gre za srednje zahtevno ferato, dolgo nekaj več kot pol ki-
lometra z višinsko razliko nekaj več kot 250 metrov, dolži-
no vzpona pa je, kot smo slišali na odprtju, težko določiti, 
saj ponuja tako lepe razglede, da si je zanjo enostavno tre-
ba vzeti čas in uživati v njej. 
Izkušeni in primerno opremljeni planinci se na varova-
no plezalno pot lahko odpravijo sami, sicer pa so ferate, 
kakršni sta mojstranska in martuljska, narejeni za to, da 
se gre vanje z vodniki, še pravi Veber. »Imamo kar nekaj 
izkušenih gorskih vodnikov, z njimi obiskovalci poskrbijo 
za svojo varnost, fantje in dekleta iz naših krajev pa imajo 
na ta način možnost, da opravljajo svojo dejavnost.«
Kot je povedal predsednik Planinskega društva Gozd Mar-
tuljk Klemen Robič, je ena od prednosti martuljske ferate 
tudi ta, da je v njej moč opazovati zelo širok spekter geo-
loških pojavov ter bogat rastlinski in živalski svet. »Ni na-
menjena samo planincem ali plezalcem, ampak vsem, ki 
jih zanima lepota narave.«
Župan Janez Hrovat pravi, da je vesel trenda v občini, ki se 
kaže v vse številnejših turistih, obutih v planinske čevlje, 
opremljenih z nahrbtniki, vrvmi in cepini. »V naših krajih 
si je z vodništvom nekoč kruh služilo več kot trideset gor-
skih vodnikov. Veseli smo, da se ta trend vrača,« je dejal 
Hrovat, ki se je tudi sam že podal po ferati. »Pot je krasna, 
ni pretežka, je izjemno slikovita. Locirana nasproti Špikove 
skupine ponuja izredne poglede, posebej prijetna je v vro-
čih poletnih dneh, ko se giblješ po hladniku – hvadniku, 
kot mu pravijo domačini – po katerem je ferata Hvadnik 
dobila tudi ime.

Še dve novosti so v ponedeljek predstavili kranjskogorski 
turistični delavci: trim stezo Držev rut in Romantično pot 
ob Pišnici.
Trim steza Drčev rut je sestavljena iz 12 postaj, med katere 
je vključeno tudi jezero Jasna s Kneippovo potjo. Nazaj proti 
Kranjski Gori se sprehajalci lahko vračajo po tako imenova-
ni Romantični poti ob Pišnici in se tako izognejo obremenje-
nemu pločniku ob cesti in prometu na njej.
Kot je povedala predsednica Turističnega društva Kranjska 
Gora Klavdija Gobmoc, je projekta ureditve steze, ki jo je 
vodilo domače turistično društvo, pripravil športni peda-
gog in trener v ASK Kranjska Gora Aleš Vidic. 

Predstavili tri novosti
V Kranjski Gori nadaljujejo z vlaganji v turistično infrastrukturo. V ponedeljek  
so predstavili ferato v Gozdu - Martuljku ter trim stezo in sprehajalno pot  
ob Pišnici v Kranjski Gori.

Klemen Robič, predsednik Planinskega društva Gozd Martuljk

Nova ferata Hvadnik v Gozdu - Martuljku ponuja adrenalinsko 
doživetje, predvsem pa čudovite razglede na Špik in prijetno 
ohladitev v vročih poletnih dneh. 
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V Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani so v začetku julija zabeleži-
li stotisočo obiskovalko njihove stalne 
razstave, to je bila Mateja Pačnik iz Slo-
venske Bistrice, ki je bila s Sašem Ko-
lencem na počitnicah na Gorenjskem. 
Ekipa muzeja je oba obiskovalca pri-
čakala s torto in šampanjcem, za da-
rilo pa je stotisoča obiskovalka prejela 
tudi pohodniško jakno Planinske zveze 
Slovenije. Slovenski planinski muzej 
so odprli 7. avgusta 2010, obisk pa se 
povečuje, saj obiskovalce privabljajo z 
novimi vsebinami in atrakcijami, kot 
sta denimo prvi reševalni helikopter iz 
slovenskih gora in pobeg v bivak, za ka-
terega je muzej prejel tudi častno Val-
vasorjevo priznanje. V muzeju se letno 
zvrsti tudi več kot trideset dogodkov. 

Stotisoča obiskovalka muzeja
Mateja Pačnik iz Slovenske Bistrice je bila stotisoča obiskovalka Slovenskega 
planinskega muzeja v Mojstrani. Pričakali so jo s torto in šampanjcem.

Ekipa Slovenskega planinskega muzeja z Matejo Pačnik (v sredini) in Sašem Kolencem 
(tretji z leve) / Foto: arhiv Slovenskega planinskega muzeja

JANKO RABIČ

Ob jubileju, 110-letnici turizma pod Triglavom, so v dvo-
rani Kulturnega doma na Dovjem pripravili slavnostno 
sejo Turističnega društva Dovje - Mojstrana. Zgodovino, 

pomembne mejnike razvoja, pomembne dosežke v no-
vejšem času in načrte je predstavil predsednik društva 
Matjaž Podlipnik. Veliko pohvalnih besed sta zbranim na-
menila župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat in član 
upravnega odbora Turistične zveze Slovenije Jože Prah. Na 
seji so podelili več priznanj za dobro sodelovanje pri ure-
sničevanju programov društva. Med drugim so jih prejeli 
Občina Kranjska Gora, posamezna društva, organizacije 
in zasebniki, ki se v krajih pod Triglavom ukvarjajo s tu-
rizmom. Turistična zveza Slovenije je društvu ob jubileju 
podelila posebno priznanje, najbolj delavni člani pa so za 
večletno aktivno delo prejeli znake. Zlate znake so prejeli 
France Voga, Mira Pezdirnik in Cirila Rabič Kosmač, srebr-
ne znake Branka Ropret in Jože Dovžan, bronaste pa Leona 
Gomboc, Metka Kern Trček, Franci Koražija, Grega Kofler, 
Jani Zajšek, Marsel Gomboc, Pavel Skumavc in Stane Brus. 
Slavnostno sejo so obogatili na posebno izviren način. 
France Voga je napisal tekst za krajšo dramsko predstavo 
z naslovom Leto 1933. Govori o turizmu pod Triglavom v 
takratnem času, ko so beležili veliko turistov, tudi znanih 
osebnosti iz domačih krajev in iz drugih držav. Enodejan-
ko je režiral Marsel Gomboc, v posameznih vlogah pa so 
nastopili domači igralci. 

Čestitke in priznanja ob jubileju turizma

Na seji so podelili več priznanj za dobro sodelovanje pri 
uresničevanju programov društva.
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O tem, da nameravajo poštni urad v 
Mojstrani zapreti, je Pošta Slovenije 
Občino Kranjska Gora obvestila v začet-
ku julija, krajani Mojstrane in Dovjega 
pa so se na namere odzvali z ostrim 
nasprotovanjem. »Krajevna skupnost 
Dovje - Mojstrana se je z namero se-
znanila na seji, kjer smo se vsi strinjali, 
da mora pošta v kraju ostati,« je pove-
dal Bogdan Janša, podžupan Kranjske 
Gore. »Razlogov za to je kar nekaj, ne 
nazadnje gre za geografsko in po številu 
prebivalcev največjo krajevno skupnost 
v občini, kjer v zadnjih letih beležimo 
velik porast obiska turistov.«
Svet KS Dovje - Mojstrana je zato v za-
četku prejšnjega tedna sprejela sklep, 
s katerim zahteva, da pošta v nespre-
menjeni obliki deluje naprej, s čimer 
so seznanili tudi Pošto Slovenije. »Kot 
krajan Mojstrane in podžupan obči-
ne absolutno podpiram prizadevanja 

krajevne skupnosti, društev in kra-
janov, da pošta ostane, saj menim, 
da gre pri zagotavljanju poštnih sto-
ritev predvsem za javni interes, ki bi 
v tem primeru moral biti postavljen 
pred poslovnega. V zvezi z opravlja-
njem gospodarske dejavnosti občin, 
kar bi poštna dejavnost tudi bila, se 
je v dopisu občinam jasno opredelilo 
tudi ministrstvo za javno upravo, ki 
občine poziva, da ne sklepajo pogodb 
za tako imenovane pogodbene pošte, 
saj občine ne smejo izvajati gospodar-
ske dejavnosti. Prepričan sem, da so 
vsa našteta dejstva tehten razlog, da 
Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve ne izda soglasja za zaprtje 
pošte, še prej pa seveda, da Pošta Slo-
venije razmisli o vseh vidikih, preden 
obvesti agencijo in nadaljuje postopke 
zaprtja pošte v Mojstrani,« poudarja 
podžupan Bogdan Janša.
Kot pojasnjujejo na Pošti Slovenije, so 
v osnovi pošto v Mojstrani namera-

vali preoblikovati v pogodbeno pošto, 
vendar niso našli ustreznega pogod-
benika. Zato nameravajo pošto zapre-
ti, poštne in druge storitve po zaprtju 
na tem območju pa bodo zagotavljali 
prek pismonoše v tako imenovani pi-
smonoški pošti. »Posebnost poslova-
nja je ta, da lahko gospodinjstva po 
telefonu naročijo obisk pismonoše 
na svojem domu zaradi naročila do-
ločenih storitev, na primer oddajo 
pošiljk, plačilo UPN-obrazcev oziroma 
položnic, vplačilo poštnih nakaznic, 
izplačilo zneskov z osebnih računov 
pri Novi KBM, nakup znamk, kuvert, 
dopisnic, kar je še posebno primerno 
za starejše in manj mobilne prebival-
ce,« pojasnjujejo na Pošti Slovenije. 
»Naslovniki, ki ob poskusu vročitve 
priporočene in vrednostne pošiljke 
ali paketa niso bili dosegljivi, lahko 
naročijo brezplačno vnovično (drugo) 
dostavo pošiljke. Prebivalcem tako 
pošiljk ni treba prevzemati na obra-
čunski pošti, h kateri organizacijsko 
spada pismonoška pošta, ampak lah-
ko pošiljke prevzemajo v roku, dolo-
čenem za prevzem, neposredno pri 
pismonoši. Zaradi uvedbe pismono-
ške pošte prebivalcem ni treba spre-
minjati osebnih dokumentov ipd., 
saj sta poštna številka in naziv pošte 
ohranjena.«
Kot še poudarjajo, razumejo stališče 
prebivalcev Mojstrane, a opozarjajo, 
da se mora tudi Pošta Slovenije pri-
lagajati spremenjenim okoliščinam 
poslovanja. »Zaradi e-substitucije in 
sodobnih tehnologij, ki bistveno spre-
minjajo uporabniške navade potrošni-
kov, se tako kot druge poštne uprave v 
EU soočamo z velikimi strukturnimi 
spremembami na trgu poštnih stori-
tev. Optimizacija in modernizacija po-
štnega omrežja sta pomembni smer-
nici delovanja in poslovanja tudi vseh 
ostalih poštnih operaterjev v Evropi.«

Nočejo se odpovedati pošti
V Mojstrani odločno nasprotujejo nameri Pošte Slovenije, da poštni urad  
v Mojstrani zapre ter poštne in druge storitve na tem območju zagotavlja  
s pismonošo.

Pošta v Mojstrani
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Okoli štirideset študentov, večinoma iz 
štajerske regije, je zadnji teden v juliju 
delalo na različnih lokacijah na obmo-
čju Kranjske Gore. Pleskali so učilnice 
v osnovni šoli in vrtcu v Mojstrani, po-
magali pri urejanju sprehajalnih poti, 
čiščenju vodotokov in košenju zelenic. 
V Ratečah so urejali okolico športnega 
igrišča in odstranjevali japonski dre-
snik ter nekaterim starejšim pomagali 
pri domačih opravilih. 
Prostovoljci so bili udeleženci študent-
ske delovne brigade, ki jo je Študent-
ska organizacija univerze v Mariboru 
organizirala že devetnajstič zapored, 
tokrat prvič na Gorenjskem. Občina 
Kranjska Gora je za brigadirje uredi-
la prostor za kampiranje, pomagala z 
delovnimi pripomočki in materialom 
ter določila seznam delovišč. 
Ena od skupin je tako pleskala učilni-
ce in igralnice mojstranskega vrtca in 
šole. »Na delovišče pridemo ob osmih 
zjutraj in z delom zaključimo ob šti-
rih popoldan. Vsak član ekipe da vse 

od sebe, tisto, česar morda ne znamo, 
se sproti naučimo,« je povedala vodja 
delovišča v Mojstrani Darija Močnik, 
študentka psihologije iz Sv. Jurija ob 
Ščavnici. Dodala je, da so bili veseli 
pomoči in podpore hišnika Gregorja 

Verbiča ter prijaznega odziva domači-
nov, ki so se ustavili, povprašali, kaj se 
dogaja v šoli in ob poteh ter pohvalili 
njihovo delovno vnemo. »Pravzaprav 
sem bil kar malo presenečen, saj sem 
mislil, da bo vse skupaj bolj zabava, a 
gre za resno delo, ki so ga natančno in 
dosledno opravili. So točni, marljivi in 
tudi vzdržljivi,« je povedal Verbič.
Delo je budno spremljala tudi rav-
nateljica OŠ 16. decembra Mojstrana 
Darja Pikon. »Navdušena sem in za-
dovoljna, ko vidim, da mladi vendarle 
znajo prijeti še za kaj drugega kot za 
miško računalnika. Zelo so spretni, 
točni, natančni, pridni in vztrajni. 
Delo ni opravljeno nič slabše, kot če bi 
se ga lotili profesionalci. Vesela sem, 
da je prostovoljstvo še živo.«
Šotore so si študentje sicer postavili v 
športnem parku v Kranjski Gori, a so 
jih za nekaj dni od tam pregnali hudi 
nalivi. Zatočišče so jim uredili v telo-
vadnici kranjskogorske šole.

Pleskali učilnice, urejali poti
Študentje, udeleženci delovne brigade, so konec julija v Kranjski Gori opravili 
veliko dela. Prepleskali so učilnice v mojstranski šoli in vrtcu, uredili okolico 
športnega igrišča v Ratečah in se lotili odstranjevanja agresivnega japonskega 
dresnika. Obiskal jih je tudi predsednik države.

Ekipa, ki je urejala okolico športnega igrišča v Ratečah in se spopadala z invazivnim 
japonskim dresnikom.
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Neža Žerjav iz Kranjske Gore je na letošnji splošni maturi 
zbrala vseh možnih 34 točk in se s tem vpisala med di-
amantne maturante. Na Nežo so ponosni na Gimnaziji 
Jesenice, kjer se letos lahko pohvalijo s štirimi dijaki, ki 
so dosegli več kot trideset točk in so tako postali zlati ma-
turanti. 
Kot je povedala Neža, se je na maturo pripravljala tako, da 
je reševala stare izpitne pole in ponovila snov, sicer pa se 
je vsa štiri leta trudila opraviti šolsko delo sproti. »Man-
tra profesorjev, da se na maturo pripravljaš štiri leta in 
da je tisti mesec pred maturo premalo, da bi se vse naučil, 
še kako drži, čeprav se v prvih treh letnikih matura zdi 
stvar daljne prihodnosti,« je povedala Neža. Na vprašanje, 
ali ima raje družboslovne ali naravoslovne predmete, pa 
je odgovorila: »Težko rečem, da bi imela kakšen predmet 
najraje, ker je to povsem odvisno od dneva. Včasih bolj pri-
ja kaj družboslovnega, včasih naravoslovnega, včasih si pri 
volji za predmet, kjer se pojavi kakšen izziv, spet drugič 
raje strmiš celo uro skozi okno.« Neža se je odločila za štu-
dij biokemije. »Zdelo se mi je, da me to utegne zanimati,« 
pojasnjuje svoj izbor študija, o svoji prihodnosti pa ne želi 
preveč razmišljati. 
Neža se sicer ukvarja tudi s športom, saj trenira tek na 
smučeh. In kako bo preživela letošnje najdaljše počitnice? 
»Povsem enako, kot sem lanske, le da bodo za dober mesec 
daljše.«

Diamantna maturantka
Kranjskogorčanka Neža Žerjav, 
maturantka Gimnazije Jesenice,  
je na maturi dosegla vseh štiriintrideset 
točk in se vpisala med diamantne 
maturante.

Neža Žerjav / Foto: Gorazd Kavčič

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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KARMEN SLUGA

Turistično društvo Kranjska Gora bo 15. avgusta organiziralo 
Kranjskogorsko 10ko – tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj. 
Start desetkilometrskega teka bo ob 18. uri na trgu pred starim 
Hotelom Razor v središču Kranjske Gore. Predprijave so možne 
do 12. avgusta na spletni strani društva, na dan tekmovanja pa 
jih bodo sprejemali od 15. ure. Tudi letos bodo ob 17.30 izvedli 
otroški tek, ki je zabavne narave, brez startnih kategorij in brez-
plačen. Otroci bodo pretekli sedemsto metrov in bodo nagrajeni.

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

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

w

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,4 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0074- 0,0459 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–0,00103 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–19,12. 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.

Renault priporoča
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*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let 
jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.  
** Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na www.renault.si

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Novi

 Že za 

129 €
 na mesec**

KARMEN SLUGA

Občina Kranjska Gora, Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu in 
Policijska postaja Kranjska Gora so 
nagradili prvošolčke obeh osnovnih 
šol v občini – torej v Kranjski Gori in 
Mojstrani – za pridno nošenje rume-

nih rutk in znanje iz prometne varno-
sti. Obiskala sta jih podžupan Bogdan 
Janša in policist Roland Brajič. Otroci 

so bili obiska in nagrad seveda veseli 
in so obljubili, da bodo tudi med poči-
tnicami pazljivi na cesti.

Pridno so nosili rutke

Prvošolčke sta obiskala podžupan Bogdan 
Janša in policist Roland Brajič.

Otroci so obljubili, da bodo tudi med počitnicami pazljivi na cesti.



Literarna priloga glasila Zgornjesav'c

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

DOKLER NE ZDRSE NAVODENI PLAZOVI NATURNE KRAJE ... 
(POD KAMNITE STRMINE POKOPLJEJO ZAKLADE.)

 Uredniški odbor
	 France	Voga,	Franci	Koražija	in	Matjaž	Gracer

 1

Kukal je skozi visoko žičnato ograjo,
na ono stran dvignjene poti
čez globok jarek rasti in dreves
k visokemu transformatorju
na vojaški ploščadi.

 2

Sonce je šlo svetlo v zaton ...
Čakal jo je
kot prestrašen zajček,
ki se boji sebe
in prikrito ujetega
sveta v žičnati kletki
za njega velike
telefonske centrale.
Slutil je, ali slišal?,
da pride mimo pred mrakom –
in zanj za vedno odide.

 3

Po treh mesecih
poučevanja 
v prvem razredu
je bila premeščena.
Kam?
za otroke srčna učiteljica,
kot kruh dobra žena.

Malce je zamujala
čas odhajanja.
Obris njenega telesa
so že brisale večerne sence.
Obraz ji je ostal
pod črnim pokrivalom.
Le roke in hrbet
so pri hoji ječali
za tuje kraje in nove poti ...
pod težo pletenega kovčka.

 4

Pod ožarjenimi hribi
je deček sam v polmraku
od neopisljive
samosti zajokal,
držeč se za državno
žičnato ograjo.
Zaslutil je,
da od nje vstopa vanj
usodno goreč
srčen ogenj
za neko prihodnje
učiteljsko poslanstvo ...

V mami se je med tem oglasila
grozljiva sinova stiska.
Stekla je čez dvorišče.
Tresoč v solzah
ji je padel v objem ...

– Si jo imel rad?
– Znala te je potolažiti ...
ga je tiho, od nekje daleč
odmevno zamišljeno
spraševala mama.

– Ja-jaaa, je odrešujoče
prikimal objokan deček –
in se silovito vrgel nazaj –
v njen objem ...

 5

Noč mu je bila dolga ...
polna trnovih sanj
med krvavo rdečimi
vrtnicami ljubezni
in suhimi, nagrobnimi rožami,
ležečimi med grobovi,
štrleče prikritega
zakrinkanega bunkerja.

Krožeči žarometi so tipali
čez hrbet Trnovelj,
po poti skozi gozd
do hribov nad Ljubečno,
da so se speči
otroci prebujali s kriki in jokom.

     BENJAMIN GRACER

OBUJANJE SPOMINOV S POTI OTROŠTVA –

IZ	FIKCIJE	V	RESNIČNOST	IN	NAZAJ
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VPRAŠAJ
Zapostavljen zaradi pesniških kvot 
se sprašuje, če je za urbano poezijo preveč
radikalen, če njegove interpretacije
porabijo preveč energije,
če organizatorje literarnih večerov plastenka
vode stane preveč, da bi ga redno
vabili na kavarniška srečanja,
če obiskovalci na kulturne prireditve
pridejo samo jest in pit,
če je njegov jezik preveč zapleten za
vzvišene poglede zgaranih
mestnih gospa, ki so za pravo ljubezen
izvedele v trivialnih romanih,
če je svet burleska malomeščanske mladine
s predrtimi vekami,
ki z ustnic liže grenke ostanke 
preperele sline nekoga, ki je še včeraj
bil, danes pa gnije, 
če so pozlačeni nasmehi za gracioznimi
obrazi preveč plastični,
da bi jih med hitenjem opazili, 
če so besede le besede
in poljubi le poljubi nagačenih živali,
ki se s polakirano mimiko
vraščajo v intimo hladnih kipov, 
če je v njegovem performansu patos,
ko recitira prazni dvorani,
ker nihče, ki da kaj nase, ne bere poezije!

RESIGNACIJA
Galanterija človeških organov
razburja z ekskluzivističnimi pomeni,
ker je zarodek zaprt
v terariju z zvestimi strahovi,
ker hemofilija tiska
gradi crescéndo zasebnega življenja,
ker je »biti galanten«
le še literarnoteoretski pojem,
ker na tekmovanju 
patos pomeni kriterij za zmago,
čeprav ni tekmovalcev,
ker so naši odnosi animirani,
glasilke pa zarjavele,
ker bi bil bolj viden,
če bi slekel telo in oblekel hematom.

Homo sapiens.

POZOR, HUD PES!
Indoktrinacija okusa ni nič več kot faktura
provincionalnega glasu, izklesanega iz perifernega pesnika,
nič več kot famozna komemoracija avantgard,
rušenje klasicistične poetike in zagovor hedonističnih pesmi,
nič več kot marksistična metaforika mrtvega avtorja,
nič več kot profanost lirskega subjekta,
ki ne zanika obscenosti slenga v literarnem diskurzu,
nič več kot plasirana aktualizacija stvarnosti.
Izbira leksike ne deluje znotraj sintagmatskih nesmislov,
ki niso nič več kot prekrivanje izpetosti,
nič več kot usmerjenost proti superiornosti lastnega predmeta,
nič več kot banaliziranje poetične prakse,
nič več kot prisilno vključevanje v literarno polje.
Poezija je kot mikro prostor deplasirana
in je kot taka za svoj obstoj pripravljena zanikati samo sebe.
Postala je nič več kot protagonistično orodje 
za samodeprivacijo, nič več kot mizerna substanca,
kjer hermetičnost zaradi fragmentacije ne vstopa v odnose
z ustvarjalnimi procesi. Sodobne pesniške prakse niso
nič več kot pragmatični kolaži subjektivitet,
usmerjenih v negacijo tradicije,
nič več kot težnje po distanci obzorja pričakovanj,
nič več kot umetna dihotomija med moškim in žensko,
nič več kot deklasiranje pesništva
na raven obrtniškega proizvajanja izdelkov,
nič več kot marketinški prijemi za promocijo velikih korporacij.
Indoktrinacija okusa ni nič več kot faktura
družbenih akcij, ki so utemeljene na konformizmu.

NOROST
Gledam v karikaturo obraza.
Smejim se s stopničastim smehom.
Ugasli dotiki šepetajo,
da je biti popačen umetnost samote.
Misli se ugrezajo.
Iz pustih grobišč nastaja močvirje.
Nad mano krvavi
razprta tišina in razpada na krike.
Čutim, kako pokam.
Čutim, kako iz razpok lezejo sence.
Čutim, kako me obrašča
mah v megli pogrešanih mask.
Čakam, da se raztresem
čez koščene tone in se uglasim s prstjo.

Da bi postali viralni,
smo se razvili

v čustveno apatična bitja.

Rešitev je sesutje
operacijskega sistema 
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LANTERNA
Shirani kubistični obrazi.
Razpokane roke z vratovi pijanih lutkarjev.
V trebuhe so nam všili termite,
da so pobili metulje. Grizljanje ustnic
pomeni upogibanje zarjavele 
popkovine, budnico psihoze, ki s
trohnečih čeljusti pljuva negibne privide.
Pod nohti cveti vonj po gnilem.
Pod vekami utripa srce
lastovičjega mladiča. Hlad obrašča lica.
Živimo v krstah. Smeh nas trga. 
Brez vrvic ne vemo, kaj 
bi počeli, ko v samoti sledimo prisluhom.
Kdo sem, ko z razprtim prsnim
košem lovim ostanke 
tvojega zraka? Kdo sem, ko pulim nasmeh
trem bralcem mojih pesmi? 
Kdo sem, ko si dnevno spreminjam 
namembnost? 
Kdo na moji koži goji gube, ki režejo 
globlje kot škarje. Visim,
ko zahrzam proti sencam nad svojim grobom.

HRUP V CEVI
Ne poznam te, Francesco.*
Nihče te ne pozna, kot poznajo 
Marinettija, Apollinaira 
in pri nas Podbevška.
Kdo sploh si Francesco?
Tvojo poezijo
sestavljajo primitivni zvoki,
moderni glasovi
pijanih študentov,
ki se zgodaj zjutraj vračajo
z mačkom
po hladnih neapeljskih ulicah.
Ne berem te, Francesco.
Nihče te ne bere, kot berejo
Majakovskega 
in pri nas Kosovela.
Ne maram te, Francesco.
Nihče te ne mara!
Vzemi besede z notnega črtovja
in spizdi!

* Francesco Cangiullo: Poesia pentagrammata (1923)

         JERNEJ KUSTERLE

MARKO ELSNER GROŠELJ

KIRCHNERJEVA* ROKA
(Iz rokopisne pesniške zbirke)

* Ernst Ludwig Kirchner, 1880–1938, nemški slikar ekspresionist, 
soustanovitelj skupine Die Brucke (Most). Po prvi svetovni vojni se 
umakne v Davos v Švici. Njegove slike v nacistični Nemčiji označijo za 
»izrojeno umetnost«, leta 1938 naredi samomor.

STARI KMET**
Vso vlago potegne v hišo in to je zadosten razlog,

da se odpravim po Kirchnerjevih stopinjah,

za katere smo že menili napačno o njihovi podhranjenosti,

vedenju gravitacijske sile, odmevu, ki še zdaj niha v krošnjah.

Živela bodo stoletja, preraščena z ovijalkami kita glavača

ali pa strumno toga druga ob drugi, ko se mi navadimo

na častitljivo prigovarjanje molka.

Grem na sliko, ki se je nisem naveličal in pove vedno 

nekaj presenetljivega v taljivem jeziku,

medtem v brihtnem življenju piska zgolj jutranja ura.

Grem torej in ugasnem srh, z nizkim enačajem

prekinem brnenje, ustavim snežne kepe,

ki se valijo s hriba, kamor se je ujel selec, sam s poezijo.

Ali sam s sliko, ki sloni na štafelaju, pač slikaš utesnjenost.

Nikoli se ne privadiš, nikoli ne vzameš.

Rečeš hvala in misliš, da je to vse, pa te spremlja

še naprej v temne vrtove, ki si jih nisi želel in ki te strašijo.

Ali ni tam tista znana pot, ki nam meče kamne pod korake,

ki jih ne delamo zlahka, čeprav se izkaže, da so precej enostavni?

Nikoli se ne boš toliko potrudil in zasijal v celo dolžini,

kot prijazno sonce, kjer se vsi ljubimo zaradi omike,

ne zaradi resnične ljubezni. Morda pa je to samo izgubljena vaja,

ker imamo radi, da nas v prvenstvu nosijo po rokah.

Kaj pa Kirchner, do kje je on še upal, 'outsider here, outsider there'?

Stari kmet je obupal, zgaran in brez naslednje zime, s prstom

na ustnici je morda v hipu še zasijal preblisk tukaj tam.

**Kirchnerjeva slika: Old Farmer, 1919/20, olje na platnu, 90 x 75 cm
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Vsekakor je prepozno za soboto,
da bi pogledal pod list, ki je že zdavnaj strohnel.
V vesolju, ki čisti 
svoje črne luknje s svežim belim ometom,
ni nikoli zadnje besede.
Kar mi rečemo tisočkrat in ne pride do nikogar,
razen da v mešanici sladkih, lajajočih zvokov
izgubimo orientacijo za globinsko merjenje,
se v ogromnem prostoru le enkrat zasuče kolovrat
dih jemajoče preje, samo meglice
tako lahko sklepamo, da je še naprej
vse v ravnovesju, začrtano v gibu kolena,
ki ni bilo zaman podhranjeno na začetku.
V pospešeni simulaciji je dobro viden razcvet
tega gradbenega dela, ki ga mi zaman poskušamo
posnemati, saj nam vse po nekaj letih razpade v rokah.
Ampak trudimo se, podiramo, da bi spet rasla
boljša promenada kot prej.
In v tem poslu ni mogoča poezija,
preveč konfuzije vnema, preveč apnenega mleka,
ki se strdi na ustnicah in ničemur na služi.
Soboto sem torej odkljukal, sicer tišina,
ki je ta hip zavladala, ničesar ne prinese,
navdihuje pa zgolj nejasno hrepenenje,
ki se smeji kot hijena.
Dobro znano svitanje še zdrži notranji mir,
morda prepreči neposreden udarec,
vendar ni mogoče reči, da je Krichner vtsal od mrtvih.
Pokazal bi na sence, predvidevam, se obrnil,
odrinil sneg. 

Zgodi se pri mnogih, da gre zgodovina, to slepilo
prevaranih, tako neopazno mimo,
da ne zadrhti niti list, in obratno, gre mimo življenje,
čemu le lahko tako rečemo, in tudi zdaj list
ostane zganjen, ne odpadel, kajti tudi to gre mimo,
kot da visi še vedno tam na vejici,
čeprav je že osemdesetkrat zamujen,
nekateri pa se poženejo v vrtoglavo, vsak dan
zamenjano brezno, kot kad rjave vode, ki odteka,
in s strastjo opisujejo najmanjše dogodke
z doslednimi obiski genija, tipa Thomasa Wolfa***,
ki se pretolče skozi popisane strani
in prečrtava gotske stavke, vtaknjen v vsako malenkost
na ulici, v vsako neznatnost iz svoje biografije,

ali Kirchner, ki mu naposled uspe videti Alpe
v ostrih prelomih, ali pa nevidna ženska,
ki jo Dickens odpelje v svoj grob, ne da bi potem
še kdo črhnil in povedal njeno ime,
bili so pokončani, našemljeni zločinci,
med lovskimi igrami in gladiatorskimi boji, 
opoldne za kosilo in presojo ljudstva, kar je zahtevalo,
vsi ti Ikarji, ki so jim postrigli peruti in jih pahnili
z obzidja, Prometeji, ki so jim jastrebi s trizobom
skljuvali jetra in jih vrgli lačnim zverem,
Orest, prepuščen obsevanju sončnih žarkov, 
zblaznel od prividov, 
Ojdip, ki si je sam iztaknil oči, potem pa zataval
med žrela gepardov in pum,
vsi ti junaki, oblečeni v antično kostumografijo, 
ki so se spečali s sramotno smrtjo,
nazadnje na vrhuncu ekstaze, na odru tragedije,
naprej stopi najbolj navaden zločinec, Baubau, razvpiti
tat, ki mu konji zdrobijo lobanjo,
kot da nikoli ne bi imel kosti in odpora,
kakor da je iz gumija,
raztrganine so vedno tukaj, kot jopica z dna omare,
potrebno je prepešačiti vso pot,
ki so jo naredili molji ali pa zavreči ovčjo volno,
pomanjkljive podatke, ki bržčas ne pridejo prav,
kot hlače, ki jih je prerasla preklasta pojava,
enkrat že zbita z letvami, s krampom in pohlepom,
s številkami kod, zlatokopi, monopolijem
ob petih, petletna mrzlica, ki jo negujejo starši, 
svoj zarod ozemlja,
imeti vse do svetovljanskih zvezd,
fontane in galaksije, gradove in obeliske,
zmage do konca, od smrti do jutra.
V golobnjaku je vse tiho, niše molčijo
in tisti, ki so bili zadaj, so zdaj spredaj predstavljeni
drugačni kot so bili, s prestižno egipčansko modro,
v togah in z lovorjevo vejico,
všečni naši predstavi o pomembnem rojaku,
ki je razširil imperialne meje,
ob strani mu stojijo kohorte in centuriji
še tudi po smrti,
noben pa ne ve, da je bil suženj,
da so mu obesili verige na slavo.

TU POČIVA NEZNANI JUNAK.

***Thomas Wolf (1900–1938), ameriški pisatelj, najbolj znan po 
romanu Ozri s proti domu, angel. O njegovem življenju posnet 
film Genij, premierno prikazan na 66. Berlinskem filmskem  
festivalu v juniju 2016.



URŠA PETERNEL

Mlada domačina, 23-letna Nika Velikonja in 25-letni Matic 
Zajšek, sta konec junija na Dovjem odprla Mountain view 
glamping, naselje majhnih lesenih hišk v obliki kozol-
cev, namenjenih moderni, luksuzni obliki kampiranja, ki 
je trend v svetu. Hišk je za zdaj pet, so lesene in urejene 
v sožitju z naravo. Električno energijo za razsvetljavo in 
polnjenje mobilnih telefonov tako pridobivajo s sončnimi 
celicami. Sanitarije sta Nika in Matic uredila v bližnjem 
gospodarskem poslopju, na travniku je urejen prostor za 
žar in druženje ob ognju, v prihodnje pa nameravata hiške 
opremiti še z lesenimi kadmi oziroma džakuziji. Za zdaj 
ponujata le prenočišča, si pa gostje lahko na bližnji domači 
kmetiji Pr' Potovčn'ku naberejo ekološko sadje, kot so ribez, 
višnje, češnje, jabolka, slive ... 
Nika, sicer študentka prava, ima izkušnje v turizmu, saj 
doma že vrsto let oddajajo apartmaje, Matic iz znane dru-
žine Zajškovih, ki predano skrbijo za mojstransko smuči-
šče, pa ima svoje podjetje. Glamping tržita prek Bookinga, 
Facebooka in Instagrama, zanimanje je veliko zlasti med 
Nizozemci in Nemci in kot sta povedala Nika in Matic, 
imata v avgustu vse hiške že skoraj povsem zasedene. Ra-
čunata zlasti na pohodnike, kolesarje ter vse, ki na poči-
tnicah želijo uživati v naravi in miru.
Njun glamping ima prekrasen razgled na Triglav, po bese-
dah predsednika Turističnega društva Dovje - Mojstrana 
Matjaža Podlipnika pa je to ta hip zagotovo »top« ponudba 
prenočišč v celotni turistični destinaciji.
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Glamping z najlepšim razgledom
V hribu za vasjo Dovje je konec junija zaživel prvi glamping v turistični destinaciji 
Kranjska Gora, Mountain view glamping, ki sta ga odprla mlada domačina Nika 
Velikonja in Matic Zajšek.

Pet lesenih hišk v obliki kozolcev stoji nad vasjo Dovje. Matic Zajšek (na sliki) je glamping uredil skupaj s svojim 
dekletom Niko Velikonja.
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z ledeno kavo Rajska ptica ali domačim ledenim čajem  

mango in meta ali sladoledom, ki ga naredimo sami.
Lepo vabljeni v RAJSKO PTICO, ČOKOLADNICO  

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
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MARJANA AHAČIČ

Zadnjo julijsko soboto se je tako na prizorišču pri kopi pred-
stavilo Turistično narodopisno društvo Razkrižje, ki je Go-
renjcem predstavilo zgodbo o praljudeh iz prazgodovinske 
naselbine Gradišče na Šafarskem, ponudilo razkriške poga-
čice, razkriške mlince z zaseko ter vino vinske kraljice Mar-
tine XVIII. in izdelke iz zeliščnega vrta Tivadar v Razkriškem 
kotu. S skupino turističnih in kulturnih navdušencev z 
Razkrižja je v Gozd - Martuljek prišel tudi tamkajšnji župan 
Stanko Ivanušič. Povedal je, da imata oba kraja, Razkrižje 
in Gozd - Martuljek, precej skupnega, predvsem gostoljubne 

ljudi, veliko naravnih lepot in bogato kulturno dediščino. 
Vse to oboji izkoriščajo za razvoj turizma, ki je iz leta v leto 
pomembnejša gospodarska panoga.
Do konca tedna je bilo nato ob kopi še kar nekaj dogodkov. 
Organizatorji so pripravili ustvarjalne delavnice za otroke, 
ki jih je vodila Elizabeta Kejžar, prejšnji petek so se pozno 
popoldan začele gozdarske igre. Letošnji Oglarski dnevi, ki 
jih skupaj organizirata Društvo oglarjev Rute Gozd - Martu-
ljek in Kulturno-umetniško društvo Gozd - Martuljek, so se 
iztekli prejšnjo soboto, ko so kot zadnjo v sklopu letošnjih 
prireditev pripravili še prikaz izdelave sira.

Pestro dogajanje  
na oglarskih dnevih
V Gozdu - Martuljku so tudi letos 
pripravili kulturno in etnološko  
obarvane Oglarske dneve. 

Nastopila sta citrarka Danica Butinar in solist Marko Stare.

Predstavili so zgodbo o praljudeh.

Članice turističnega društva Razkrižje so postregle z razkrižkimi 
mlinci.

Na kopišču v Gozdu - Martuljku so tudi letos zakurili veliko kopo.

 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/
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Lastnika Barbara in Ingo Robič na svojem kmečkem zemljišču 
skrbita za domačnost, prijaznost in dobro postrežbo. V kuhinji 
na prostem za obiskovalce poleti vsak dan, spomladi in jeseni pa 
ob koncih tedna v kotlih na odprtem ognju pripravljata okusne 
domače slovenske jedi: joto, piščančjo obaro, zelenjavno juho pa 
seveda žgance in kislo mleko. Večina hrane je pridelane na doma-
či kmetiji. Obiskovalcem ponudita čaje iz gorskih rož in domače 
sokove. V dolini hči in zet kuhata domače žganje, Barbara pa kar 
na Jasenjah peče zavitke iz sadja, ki je na voljo.
V prihajajočem prazničnem koncu tedna, od nedelje, 13., do tor-
ka, 15. avgusta, pripravljajo velikošmarenski piknik,  vam poleg 
drugih dobrot ponudijo tudi pečenega odojka in jagenjčka.
Letošnja sezona je že 23. po vrsti. Zadovoljna sta, ker dober glas 
o prijaznem vzdušju, odlični hrani in dih jemajočih razgledih 
privablja goste od blizu in daleč. »Največ je pohodnikov, turistov 
iz Kranjske Gore, od tam do nas je približno uro in pol zmerne 
hoje. Pridejo pa tudi mnoge skupine iz vse Slovenije, celo iz 
Avstrije in Španije. Največ naših gostov pa predstavljajo družine. 
Zadovoljni so z domačnostjo in prijaznostjo pa seveda navdušeni 
nad čudovito naravo. 

Brunarica Pri Ingotu – raj pod vznožjem Špika
Čudovit svet pod vznožjem Špika dopolnjuje planina Jasenje z brunarico Pri Ingotu, ki je tudi v 
tej sezoni cilj ali izhodišče za nadaljnje pohode številnim ljubiteljem narave.

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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V Jasenjah se obiskovalci ustavijo tudi pri spomeniku ponesreče-
nim gornikom in domačinom. Tako kot vsako leto so tudi letos od 
4. do 15. avgusta v Finžgarjevi kapeli svete maše. Med tednom ob 
17. uri, ob nedeljah in na praznični dan pa ob 10. uri.
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Kot je povedal dolgoletni predsednik 
društva Jožef Lavtižar, je leta 1905 vas 
in društvo zelo zaznamoval velik po-
žar. »Pogorelo je 46 hiš in od takrat 
naprej se ta vas dobro zaveda pome-
na gasilcev, gasilstva in varnosti v 
kraju.« PGD Rateče - Planica trenutno 
šteje 123 članov, kar je veliko za vas, 
ki ima skupaj le nekaj več kot petsto 
prebivalcev. »Po srcu pa so člani gasil-
skega društva kar vsi Ratečani, je pre-
pričan Lavtižar, ki je posebej omenil 
aktivno gasilsko mladino in članice, 
ki so že četrtič zapored zmagale na 
srečanju članic gorenjske.
Novo gasilsko vozilo je nadomestilo 
prejšnje dvajset let staro gasilsko vozi-
lo, ki ni bilo več primerno za namen, 
za katerega so ga največ uporabljali, to 
pa je za prevoz otrok. »Z mladino se bo 
tudi v prihodnje treba veliko ukvarja-
ti,« je prepričan predsednik PGD Rate-
če - Planica Jožef Lavtižar. »Mladina 
je tista, na kateri tudi to društvo sloni, 
tako da smo tudi to vozilo kupili pred-
vsem za prevoze mladih gasilcev pa 

tudi za prevoz moštva na intervencije. 
Seveda imamo veliko gasilsko vozilo, a 
s cisterno ne moremo do vseh lokacij. 
Ne nazadnje pa smo gasilci tudi prvi 
posredovalci in gasilsko vozilo potre-
bujemo tudi v te namene.«
Za vozilo so potrebovali okoli 45 tisoč 
evrov, večji delež so gasilci zbrali sami, 
svoj del sta primaknili tudi občina in 
agrarna skupnost, kar več kot 4.500 
evrov pa so zanj prispevali krajani Rateč.

Na slovesnosti so gasilci podelili se-
dem zlatih plaket društva tistim, ki 
so najbolj zaslužni za delo in pomoč: 
nekdanjemu dolgoletnemu poveljni-
ku društva, pobratenemu gasilskemu 
društvu iz Spuhlje pri Ptuju, domači 
agrarni skupnosti, turističnemu dru-
štvu, občini ter Ankici Kopavnik, ki je 
že drugič botra gasilcem – tokrat nove-
mu vozilu, prvič pa že leta 1993 takrat 
novemu praporu. 

Ob jubileju novo vozilo
Rateški gasilci letos praznujejo stodvajseto obletnico ustanovitve. Prejšnji konec 
tedna so visoki jubilej obeležili z veliko gasilsko vajo in slovesnostjo, na kateri so 
podelili priznanja in prevzeli novo gasilsko vozilo.

Prireditev se je začela s slovesnim prihodom gasilcev in godbe skozi vas.

Rateški gasilci pred novim vozilom skupaj z županom in botro Ankico Kopavnik na slovesnosti ob 120. obletnici ustanovitve društva
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V soboto, 10. junija, je bila v organizaci-
ji PGD Kranjska Gora v Kranjski Gori že 
14. vaja članic gasilskih zvez Kranjska 
Gora, Bovec in Tolmin. Vajo vsako leto 
pripravijo članice druge gasilske zveze.
»Letošnja vaja je potekala v Logu, na 
kmetiji pri Tarmančku. Požar je na-
stal v skladišču kmetijskih strojev. Do-

mnevno je zagorelo na traktorju. Go-
spodar kmetije je traktor po zaključku 
del parkiral pod nadstrešek, nakar se 
je zaradi pregretja in bližine gorljivih 

Vaja članic treh 
gasilskih zvez
V začetku poletja so 
članice PGD Kranjska 
Gora organizirale gasilsko  
vajo članic gasilskih zvez 
iz Bovca, Tolmina in 
Kranjske Gore.

Na vaji se je zbralo 21 gasilk iz treh gasilskih zvez: kranjskogorske, bovške in tolminske.

KARMEN SLUGA

Na praznični 15. avgust bodo v Ratečah 
znova, še štiriindvajsetič zapored, pripra-
vili Vaški dan. Od 12.30 bodo na trgu na 
Gorici ponudili lokalne jedi in izdelke do-
mače obrti. Kulturno etnološki program s 
sprevodom nastopajočih in domačinov, 
oblečenih v rateško nošo, se bo začel ob 
14.30. Prikazali bodo tudi stara kmečka 
opravila. Vstop v Kajžnkovo hišo bo od 
12. do 18. ure brezplačen. Ob 15.30 bo 
dr. Bojan Knific predstavil otroško nošo, 
sledile pa bodo tudi brezplačne otroške 
delavnice. Ob 16.30 se bo začela veselica 
z ansamblom Ognjeni muzikanti.

Vaški dan v Ratečah

MARJANA AHAČIČ

Na 31. srečanju gorenjskih gasilk, ki je bilo v Selcih pri Škofji Loki, so na tekmovanju 
zmagale članice PGD Rateče - Planica. Tekmovanje je obsegalo vajo raznoterosti, vajo 
s hidrantom in kviz o kraju, ki je gostil tekmovanje, sodelovalo pa je 52 ekip z vse 
Gorenjske. Uspeh Ratečank so dopolnile tudi druge gasilke iz Zgornjesavske doline. 
Članice PGD Mojstrana so bile pete, ekipa PGD Kranjska Gora 1 je zasedla 19. mesto, 
še ena ekipa PGD Rateče - Planica 35. mesto, ekipe PGD Dovje so bile 36., 44. in 46. 
PGD Kranjska Gora 2 se je uvrstila na 47. mesto, PGD Gozd - Martuljek pa na 50. mesto.

Ratečanke pometle s konkurenco

materialov razvil požar. Ko je gospodar 
opazil začetni požar, ga je želel sam po-
gasiti, pri tem pa je zaradi velike količi-
ne dima izgubil zavest,« je potek vaje in 
okoliščine, v katerih je potekala, opisala 
Anica Davidovič, predsednica Komisije 
za članice pri PGD Kranjska Gora. Na 
vaji je sodelovalo 21 članic gasilk, ki so 
uspešno pogasile požar in rešile gospo-
darja. »Pokazale so, da so dobro usposo-
bljene in da so lahko tudi kos moškemu 
delu gasilskih tovarišev. Zahvaljujemo 
se tudi vsem članom ter lastniku, ki so 
nam pomagali pri izvedbi vaje,« je še 
povedala Davidovičeva.
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»Kranjska Gora je sama po sebi odprt filmski studio, vsaj 
meni deluje tako. Ima bogato filmsko tradicijo; tu so sne-
mali pomembne filme pa tudi ljudi je tu ogromno; ob 
vsem tem pestrem športnem dogajanju v kraju se pred-
vsem ob poznih popoldnevih in večerih prileže tudi nekaj 
kulture,« je na večeru, posvečenem domačemu filmu in 
Marici Globočnik, povedal programski vodja festivala Ma-
tjaž Javšnik.
»Zadovoljen sem, da so tako domačini kot obiskovalci 
Kranjske Gore festival sprejeli z odprtimi rokami, z nav-
dušenjem.« V bogatem desetdnevnem programu bodo 
prikazali igrane in dokumentarne filme slovenske in tuje 
produkcije, med katerimi je veliko svetovnih filmskih 
uspešnic, nagrajenih na največjih filmskih festivalih. 
Program so organizatorji tudi letos obogatili s številnimi 
obfestivalskimi dogodki, kot so delavnice za otroke, tečaji 
za odrasle ljubitelje, pogovori z avtorji in okrogle mize, gle-
dališke predstave ter pester glasbeni program. Festivala se 
bodo udeležili številni znani filmski ustvarjalci.
Lokalni ustvarjalci so bili predstavljeni v posebnem sklo-
pu, imenovanem Domačica. Ta pa tudi celotni festival je 
bil letos posvečen filmski in gledališki igralki ter pripo-
vedovalki zgodb Marici Globočnik - Teti Pehti iz Kranjske 
Gore. V ta namen so v nedeljo na jasi pri Pišnici njej v čast 
posadili festivalsko lipo in predvajali film Zadnja večerja, 

v katerem je nastopila. »Imel sem privilegij, da sem z njo 
snemal celovečerni film, pa tudi sicer sva se družila; do-
bila sva se vedno, ko sem prišel v Kranjsko Goro. Bila je 
gospa tako širokega duha, da si prav gotovo zasluži neko 
obeležje,« se je spominja Javšnik, ki pravi, da predsodek 
o Gorenjcih, ki da zaradi življenja v dolinah ne vidijo čez 
ovire, ki jim jih predstavljajo gore, prav gotovo ne drži. »Že 
sama Marica je bila po duši mornar, ves čas je videla hori-
zont, čeprav je živela obkrožena s hribi. V njej so bili vese-
lje, iskrenost, ljubezen do teh krajev, kar se je kazalo tudi v 
njenem ustvarjanju, pripovedovanju starih zgodb, ki jih je 
ohranjala za zanamce. Pa tudi na splošno: ljudje, ki pridejo 
na festival, dobro sprejemajo filme, pohvalijo dogajanje in 
se precej množično odzivajo.«
Poudaril je tudi pozornost, ki jo namenjajo najmlajši pu-
bliki. »Festival brez želja, da vzgaja publiko in jo navaja 
prihajati v prostor, nima prihodnosti. Otrokom želimo po-
sredovati čim več znanja, jih opremiti z vzvodi in orodji, ki 
jih potrebujejo pri ustvarjanju. Upamo, da bo čez 15, dvajset 
let nekdo od teh, ki so danes na delavnicah, prišel k nam, 
in pobral nagrado za svoj film. To bo res velika zmaga.«

Gostili že drugi filmski festival
To poletje je Kranjska Gora že drugo leto zapored gostila mednarodni  
filmski festival. Ideja za prireditev, katere bistvo je združevanje ustvarjalcev  
in ljubiteljev gibljivih slik, se je porodila iz želje po oživitvi filmske tradicije  
kraja, ki sega v leto 1951, ko je bil v teh krajih posnet prvi film o Kekcu.
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Tako kot nekoč njihovi starši in stari starši so otroci iz 
Kranjske Gore pa tudi tisti od drugod, ki v teh dneh po-
čitnikujejo v Zgornjesavski dolini, zadnji konec tedna v 
juliju uživali ob osvežujoče hladni Pišnici – in v njej. Z bo-
simi nogami so brodili po živahnem alpskem potoku in 
pod vodstvom učiteljice Katarine Kejžar raziskovali vodo: 
kapljice, ki polzijo po obrazu, kaplje, ki se razlivajo po pro-
zorni foliji, kamenčke, ki se v stekleni posodici, napolnjeni 
z vodo, zdijo večji kot na dlani, ter prodnata pristanišča, ki 
jih je sproti podiral tok. Ob pravljici so opisali pot vodnih 
kapljic iz oblaka do zemlje ter od tam skozi korenine v li-
ste in cvet vrtnice. S telesom so se vživeli v obliko vode in 
tudi sami poskušali zavzeti obliko kaplje, ki potuje skozi 
življenje.
Ob vodi in v njej so uživali. Domačin Petja iz Kranjske Gore 
je zatrdil, da se mu bistra Pišnica, ob kateri se tudi sicer 
rad in pogosto igra, ne zdi čisto nič premrzla, sploh v vro-
čih počitniških dneh. Tudi Maruša iz Kranjske Gore Pišnico 
dobro pozna, delavnice pa se je razveselila, ker ji krajša čas 
med počitnicami. Mina je doma v Lahovčah, a je v Zgornje-
savski dolini napol domačinka. »Mami je kot otrok živela 
v Ratečah, kamor še sedaj pogosto pridem na obisk ali na 
počitnice. Tudi tokrat je tako in priložnost sem izkoristila, 
da se še malo poigram in osvežim ob Pišnici,« je povedala. 
Delavnico so pripravili v okviru Mednarodnega filmskega 
festivala, in sicer v sklopu programa za otroke.

Otroci uživali ob Pišnici
Na čutno-gibalni delavnici ob potoku Pišnica so otroci raziskovali vodo v njenih 
najrazličnejših oblikah in funkcijah. Opazovali so kapljice in gradili pristanišča 
ter predvsem uživali v hladu gorske rečice.

www.visitkranj.si

PRODAJA VSTOPNIC NA PRODAJNIH MESTIH EVENTIM, PETROL 
SERVISIH, KRANJSKI HIŠI IN V KAVARNI KHISLSTEIN 12.56

JAZZ KAMP KRANJ
Emil Spany & David Gazarov 
Duet klavirjev (H, AZ)

VRNITEV ODPIHANIH: 
ČUDOVITI ŠUM
Kr’bis band, koncert filmske glasbe

MAGNIFICO
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Morda je imelo tudi prelepo vreme 
nekaj pri tem, da se je na balinišču 
v Zgornjih Rutah v nedeljo, 11. junija, 
zbrala pestra druščina kakih štiride-
setih   balinark, balinarjev in vetera-
nov PGD Gozd Martuljek.
„Ob odojku in tekočini so naši doma-
čini uživali v raznih komentarjih in 
pogovorih, ki jih pestri jesen življenja. 
Tudi glasbe se ni manjkalo iz našega 
kasetofona,“ je z nasmehom povedal 
Bogdan Oman.

Balinarji se že desetletja dolgo dobi-
vajo ob torkin in nedeljah, vso sezo-
no, ko je vreme primerno. Čez zimo 
se preselijo v dovrano Gasilskega 
društva, kjer se družijo ob pikadu in 
taroku.
Balinanje je v Rutah doma že več kot 
pol stoletja. „Začeli smo z lesenimi kro-
glami, zdaj imamo osem parov profe-

sionalnih,“ je ponosno povedal Bogdan 
Oman. Kot pravijo, lepo skrbijo tudi 
za balinišče, letos je dobilo nov okvir. 
Prostor imajo v najemu, pogodbo z la-
stnikom, ki je domačin, podaljšujejo 
vsakih pet let.
„Skrbimo, da je tu vedno vse urejeno. Pa 
zelo smo složni, brez vsake komande 
vedno „vse špila“, je zadovoljen Oman.

Aktivni martuljški balinarji
V začetku junija so balinarji in balinarke, člani Športnega društva Varpa,  
s skupnim piknikom začeli letošnjo balinarsko sezono.

Akcija na balinišču v Zgornjih Rutah

Bogdan Oman

MARJANA AHAČIČ

V začetku prejšnjega tedna so gradbeni delavci ob pomoči ga-
silcev porušili staro, propadajočo stanovanjsko hišo, ki je stala 
tik ob cesti skozi Zgornjesavsko dolino na vstopu v Gozd - Mar-
tuljek. Kot je povedal župan Janez Hrovat, zadnji stanovalec 
hiše že nekaj let živi pri sorodnikih v neposredni bližini, tako da 
je bila stavba, ki je kazila pogled na čudovite kraje pod Špikom, 
že dolgo prazna. Hrovat je zadovoljen, da je objekt odstranjen, 
panorama, ki se ponuja obiskovalcem tik pred vstopom v Gozd - 
Martuljek, pa slikovita in brez motečih ostankov propadajočega 
objekta.

Pogled na Martuljek je zdaj lepši 
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Petek, 11. avgusta • Kranjska Gora, Liznjekova hiša, ob 10.00

KEKČEVE USTVARJALNICE – ZELIŠČNI GARKELC

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice,  
info: 08 380 67 32, 04 588 19 99, neli.stular@planinskimuzej.si

Petek, 11. avgusta • Rateče, knjižnica, od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – ZA PAPIR NI OVIR

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Petek, 11. avgusta, 18. avgusta, 25. avgusta • Kranjska Gora, Gostilna 
Oštarija, od 18.00 do 22.00 

KOKTAJL VEČER Z DJ-EM

Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si 

Petek, 11. avgusta–četrtek, 17. avgusta • Kranjska Gora, Restavracija 
Montana, Korona, Casinò & Hotel, ob 19.00

GLASBENA ANIMACIJA V RESTAVRACIJI – AL PICONE

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

Petek, 11. avgusta • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

KONCERT – ZAHOD BAND

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

Petek, 11. avgusta, 18. avgusta, 25. avgusta • Kranjska Gora,  
za agencijo Julijana Turizem, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI – KEKČEVI FILMI

V primeru slabega vremena dogodek odpade. 

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com,  
04 588 13 25

Petek, 11. avgusta–nedelja, 20. avgusta • Kranjska Gora,  
Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

PLESNI SPEKTAKEL – MAGMA AQUARIUM SHOW BY TABASCO

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

Sobota, 12. avgusta • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

PLANINSKE DELAVNICE – KO PRISTANE HELIKOPTER

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
GRS Mojstrana, info: 08 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Sobota, 12. avgusta, 19. avgusta • 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, 12. avgusta • Kranjska Gora, pri Hotelu Kompas, ob 17.00

ZGORNJESAVSKI PIKNIK

Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si,  
www.hit-alpinea.si/sl/zgornjesavski-piknik-2017-hamo-tribute-2

Sobota, 12. avgusta, 19. avgusta, 26. avgusta • Kranjska Gora,  
na terasi nad bazenom hotela Ramada Resort, ob 17.30

POLETNA ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180 
Potrebne predhodne prijave na telefonsko številko 031 416 180,  
04 588 45 00 ali na anapirih@gmail.com. V primeru slabega vremena 
se vadbe preselijo pod streho. 

Sobota, 12. avgusta, 19. avgusta, 26. avgusta • Kranjska Gora,  
Gostilna Oštarija, od 20.30 do 21.30 

FOLKLORNI VEČER

Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si 

Sobota, 12. avgusta, 19. avgusta, 26. avgusta • Kranjska Gora,  
za agencijo Julijana Turizem, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI – KEKČEVI FILMI

V primeru slabega vremena dogodek odpade. 

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com,  
04 588 13 25

Nedelja, 13. avgusta, 20. avgusta, 27. avgusta • Kranjska Gora,  
Gostilna Oštarija, od 15.00 do 18.00 

NEDELJSKO POPOLDNE IN VEČER S KITARISTOM

Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: info@hit-alpinea.si 

Nedelja, 13. avgusta, 20. avgusta • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, 
ob 20.30 
KONCERT – ANZHE

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

Ponedeljek, 14. avgusta • Rateče, knjižnica, od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – UMETNOST RECIKLIRANJA

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Ponedeljek, 14. avgusta --- Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

KONCERT – PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA

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

Torek, 15. avgusta, 22. avgusta, 29. avgusta • 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. 
uri na: TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

Torek, 15. avgusta • Gozd - Martuljek, Hotel Rute  
(Pekarna Mišmaš), ob 10.00

PRAVLJIČNA DEŽELA IN DELAVNICA PEKE KRUHA – PEKARNA MIŠMAŠ

Obvezne prijave na 041 455 541. Organizator: Dežela zabave  
info: 041 455 541 ali info@dezela-zabave.si

avgust 2017
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Torek, 15. avgusta • Rateče, trg na Gorici, ob 14.30

24. VAŠKI DAN V RATEČAH

12.30 Ponudba lokalnih jedi in izdelkov domače obrti; 14.30 Kulturno-
-etnološki program s sprevodom nastopajočih in domačinov, oblečenih v 
Rateško nošo in prikaz starih kmečkih opravil; 16.30 Veselica z ansam-
blom Ognjeni muzikanti. Rateče, Kajžnkova hiša: 15.30–16.00 Predstavi-
tev otroške noše z dr. Bojanom Knificem in brezplačne otroške delavnice. 

Organizator: TD Rateče - Planica, info: info@ratece-planica.si ali  
Tina Brlogar 04 587 60 41, 041 607 373

Torek, 15. avgusta • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 15.30

PREDSTAVITEV OTROŠKE NOŠE IN DELAVNICA – RATEŠKA NOŠA

Bojan Knific: Nekdanje oblačenje otrok, predstavitev otroške noše

Natalija Štular: Rateška noša, delavnica

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Vrtec Rateče,  
TD Rateče - Planica, info: 08 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si,  
muzej.ratece@gmj.si, 04 587 61 48

Torek, 15. avgusta • Rateče, Kajžnkova hiša, od 12.00 do 18.00

VAŠKI DAN – PROST VSTOP V KAJŽNKOVO HIŠO

Etnološka zbirka, Jervahova mizarska zbirka, film o rateški noši in nekaj 
starih filmskih zapisov o Ratečah in Planici, simulator smučarskih skokov. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: 08 380 67 32,  
neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.ratece@gmj.si, 04 587 61 48

Torek, 15. avgusta, 22. avgusta, 29. avgusta •  Gozd - Martuljek,  
park hotela Špik, ob 17.30

POLETNA ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180. 
Potrebna predhodna prijava na telefonsko številko 031 416 180,  
04 587 75 80 ali na anapirih@gmail.com. V primeru slabega vremena 
se vadbe preselijo pod streho. 

Torek, 15. avgusta • Kranjska Gora - Rateče, pred kavarno  
Sport Point, ob 18.00

23. KRANJSKOGORSKA 10KA

Organizator: TD Kranjska Gora, info: www.td-kranjska-gora.si

Sreda, 16. avgusta, 23. avgusta, 30. avgusta • Kranjska Gora,  
center, od 9.00 do 21.00 

BOLŠJAK V KRANJSKI GORI

V primeru slabega vremena prireditev odpade.

Organizator: Andraž Hrastar, info: andraz.hrastar@gmail.com, 040 
272 620

Sreda, 16. avgusta–petek, 18. avgusta • Rateče, knjižnica,  
od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – UMETNOST RECIKLIRANJA

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 16. avgusta, 23. avgusta, 30. avgusta • Kranjska Gora,  
Ramada Hotel & Suites, ob 18.00 

VEČERJA 3 DEŽEL

Organizator: HIT Alpinea, d. d., info in rezervacije: 04 588 48 20, 
info@hit-alpinea.si

Sreda, 16. avgusta • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

KONCERT: TRIMOSTOVJE – TRIO IZOLDA
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

Sreda, 16. avgusta, 23. avgusta, 30. avgusta • Kranjska Gora,  
za agencijo Julijana Turizem, ob 20.30

KINO POD ZVEZDAMI – KEKČEVI FILMI
V primeru slabega vremena dogodek odpade. 

Organizator: Julijana Turizem, info: julijanaturizem@gmail.com,  
04 588 13 25

Četrtek, 17. avgusta, 24. avgusta, 31. avgusta • 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, 17. avgusta, 24. avgusta, 31. avgusta • Kranjska Gora,  
Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, ob 18.00 

KULINARIČNA POT PO KRANJSKI GORI

Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40. Prodaja vstopnic do četrtka do 10.00 ure.

Četrtek, 17. avgusta •   Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 20.30

KONCERT – ANSAMBEL ZGORNJESAVCI IN FOLKLORNA SKUPINA

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

Petek, 18. avgusta–sobota, 19. avgusta •  Kranjska Gora, Restavracija 
Montana, Korona, Casinò & Hotel, ob 19.00

GLASBENA ANIMACIJA – EVGEN ONE MAN BAND

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

Petek, 18. avgusta–sobota, 19. avgusta • Kranjska Gora,  
trg pred cerkvijo, ob 20.00

13. ŠKERLOVI DNEVI

Organizator: KD Odmev, MePZ Kranjska Gora, info: Nevenka Grozina 
031 379 011 ali negro1712@gmail.com

Sobota, 19. avgusta • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 9.00

PLANINSKE DELAVNICE – PLANINSKI AKTIVITI

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej 
info: 08 380 67 32, neli.stular@planinskimuzej.si

Ponedeljek, 21. avgusta–petek, 25. avgusta • Kranjska Gora,  
knjižnica, od 11.30 do 13.30

OTROŠKE DELAVNICE – ZA PAPIR NI OVIR
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Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, info: 04 583 42 15,  
gordana@knjiznica-jesenice.si, katarina@knjiznica-jesenice.si

Četrtek, 24. avgusta–nedelja, 27. avgusta • Dovje - Mojstrana - Vrata

25. ALJAŽEVI DNEVI
Četrtek, 24. avgusta •  Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 20.30 

AMERIŠKI DOKUMENTARNI FILM O ENI NAJTEŽJIH PLEZALNIH  
TEHNIK: ŠIROKE POČI/ WIDE BOYZ

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski  
muzej, Društvo za gorsko kulturo

Petek, 25. avgusta • Dovje, Kulturni dom, ob 20.30

MONOKOMEDIJA DOMNA VALIČA – ZAPORNIK ŠT. 3.2.3. IN URADNO 
ODPRTJE 25. ALJAŽEVIH DNI

Organizator: KUD Jaka Rabič, TD Dovje – Mojstrana. Vstopnice  
v predprodaji na TIC Mojstrana. 

Sobota, 26. avgusta • Dovje, Trg pred Hišo Pr' Katr', ob 7.00

TRADICIONALNI GUSTLNOV POHOD NA DOVŠKO BABO

Organizator: PD Dovje - Mojstrana

Sobota, 26. avgusta • Mojstrana, smučišče, od 18.00 dalje

ZABAVA Z GLASBENO SKUPINO 101KA BAND, ANIMACIJSKI  
PROGRAM ZA ODRASLE IN OTROKE, SREČELOV

Organizator: TD Dovje - Mojstrana

Sobota, 26. avgusta • Mojstrana, smučišče, ob 21.00

2. ALJAŽEV NOČNI TEK – TEK POD REFLEKTORJI NA VRH ŽIČNICE

Organizator: TD Dovje - Mojstrana, GRS Mojstrana

Nedelja, 27. avgusta, ob 9.00 • Dovje, info točka in kolesarsko  
postajališče Topolino

DRUŽINSKI KOLESARSKI IZLET Z VODNIKOM DO PERIČNIKA

Organizator: TD Dovje - Mojstrana

Nedelja, 27. avgusta •  Vrata, pri kapelici sv. Cirila in Metoda, ob 15.30

KULTURNO-GLASBENI PROGRAM

Za prevoz do Vrat in nazaj bo poskrbljeno od postajališča Topolino in 
Slovenskega planinskega muzeja od 14.00 dalje.

Organizator: TD Dovje - Mojstrana, Župnija Dovje. 

Vrata, pri kapelici sv. Cirila in Metoda, ob 16.00

SVETA MAŠA IN URADNI ZAKLJUČEK 25. ALJAŽEVIH DNI

V primeru slabega vremena bosta kulturni program in sveta maša  
potekala v cerkvi sv. Mihaela na Dovjem. Organizator si pridržuje 
pravico do spremembe programa. Organizator: TD Dovje - Mojstrana, 
Župnija Dovje, info: info@mojstrana.com, www.mojstrana.com ali  
04 589 13 20

Petek, 25. avgusta • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 20.00

VEČER NARODNO ZABAVNE GLASBE Z BREZPLAČNO POGOSTITVIJO – 
SLOVENSKI VEČER & GREGORJI

20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 in 22.30 Večer narodno-
-zabavne glasbe

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

Sobota, 26. avgusta • Gozd - Martuljek, igrišče, ob 10.00 

IGRAJMO SE V RUTAH

Organizator: PD Gozd Martuljk, info: tadejpavlovic@gmail.com,  
040 298 785

Sobota, 26. avgusta • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00

GLASBENI VEČER – ELEGANCE & CO. & IVA STANIČ

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

RAZSTAVE

STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

MUZEJSKA RAZSTAVA: ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT V DOLINI 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

• Rateče, Kajžnkova hiša

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

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA

• Rateče, Kajžnkova hiša

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

Na parkirišču v Srednjem Vrhu so v začetku letošnjega pole-
tja postavili novo javno stranišče. A ne plastičnega, kakršnih 
smo navajeni na prireditvah in na marsikateri izpostavljeni 
turistični točki, temveč naravi prijazno in očem prijetno stra-
nišče, izdelano po inovativni metodi iz z zanimivim imenom: 
Kekec. Gre za tako imenovani ekološki WC, za katerega ne po-
trebujemo komunalnih priključkov niti kemikalij, saj deluje 
po principu dehidracije. Blato namreč vsebuje 85 odstotkov 
tekočine, ki s pomočjo inovativnega sistema v stranišču izhla-
pi v ozračje, trdi, presušeni preostanek pa se na koncu sežge, 
odloži na čistilni napravi ali celo uporabi za gnojenje rastlin, 
ki se ne uporabljajo za prehrano. Zrak, ki potuje vedno v isti 
smeri prek školjke skozi dimnik, onemogoča vdor slabih vo-
njav v prostor, prav tako jih ni v neposredni okolici stranišča. 
To je opremljeno z visoko biološko razgradljivim toaletnim pa-
pirjem in z dezinfekcijskim gelom in s priročno solarno svetil-
ko za nočne obiske. Znamka Kazuba, v okvir katere sodi tudi 
stranišče v Srednjem Vrhu, ima tri modele: Kekec, Mojca in 

Bedanec. Kekec je osnovni model, ki zaradi svoje oblike najbolj 
sodi v alpski svet, sicer pa so tovrstna stranišča postavljena po 
številnih krajih v Evropi in tudi zunaj nje. 

Okolju prijazno javno stranišče

Na parkirišče v Srednjem Vrhu so postavili posebno dehidracijsko 
stranišče.

MARJANA AHAČIČ

Ob jezeru Jasna v Kranjski Gori in na 
novo urejeni vstopni točki Topolino 
pred Mojstrano je Komunala Kranjska 
Gora v začetku poletja postavila nove 
zabojnike za globinsko zbiranje odpad-
kov. Kot je pojasnil direktor Komunale 

Kranjska Gora, gre za večje zabojnike, 
katerih glavnina je skrita pod zemljo, 
vanje pa je mogoče odložiti celo do tri 
kubične metre odpadkov. »Razmišljali 
smo in iskali rešitev, kako urediti te-
žave z odpadki na mestih, kjer so jih 
ljudje res veliko odlagali, predvsem 
embalažo, ter obenem zmanjšati stro-

ške čiščenja. Nove zabojnike namreč 
praznimo na deset dni.« Kot pravi, so 
prvi odzivi na novost dobri. Posebno 
zadovoljen je, da so zbiralniki izdela-
ni v Sloveniji, proizvajalec pa jih sicer 
prodaja po vsej Evropi. Macesnove de-
ske, s katerimi so obloženi, pa je izde-
lal celo domačin iz Kranjske Gore.

Novi zbiralniki za smeti

Drugega so postavili na počivališču Topolino.Nov zbiralnik za odpadke je nameščen v Jasni. 
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ELEKTRIČNIH

MaxSym 600i ABS
               6.899 EUR
                   6.299 EUR

Fiddle
 1.749 EUR

JET 14 125l 
       NOVO
  2.399 EUR65 EUR

     1 EUR*

75 EUR
-50%*

                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

16
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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.
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  •TEK ZA KRANJ•
•MERITVE IN TESTIRANJA• 

•PREDAVANJA • ŠPORTNA TRŽNICA•
•MINI OLIMPIJADA• 

 • ZAKLJUČNA PRIREDITEV • 

12. - 23. september, center Kranja
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                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava




