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2 | OGLASI

PRIČAKUJ VEČ V TEJ IZJEMNI PONUDBI: 
7 LET JAMSTVA* / 4 ZIMSKE GUME** / POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO - BREZ OBRESTI***

Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 134–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13–39,55. 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.

*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto 
pa po programu Basic oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk ob nakupu vozila novi Nissan Qashqai. ***Za vsa naročila do 31. 10. 2017 so kupci vozila Nissan 
Qashqai, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do brezobrestnega financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50 % polog ter odkupni obrok v višini 50 % po enem 
letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca oktobra. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si
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REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO : 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. 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.

*Oglaševani prihranek 5.500 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Kamera 360° in navigacija, 177 KM 4X4 je odvisno od izbire motorja oz. nivoja opreme. Akcija traja do 
razprodaje zalog. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

EKSTREMNI  AVANTURIST   
V EKSTREMNI  PONUDBI!
+ DO 5.500 € PRIHRANKA* 
+ 7 LET JAMSTVA**

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 

Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04/58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04/53 53 450
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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URŠA PETERNEL

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica so dobili novo vozilo, 
ki za pogon uporablja motor na stisnjen zemeljski plin. Po 
besedah vodje inšpektorata in redarstva Boštjana Omerzela 
gre za prirejeno vozilo znamke Volkswagen Caddy, z enim 
polnjenjem lahko prevozijo okrog 550 kilometrov, poraba 
je okrog pet kilogramov na sto kilometrov ob ceni 1,10 evra 
za kilogram stisnjenega zemeljskega plina. Polnilnica sti-
snjenega zemeljskega plina se nahaja v neposredni bližini 
občinske stavbe na Jesenicah, pri podjetju ENOS, ki je tudi 
dobavitelj tega »zelenega« energenta. Vozilo je sicer stalo 19 
tisoč evrov, uporabljali pa ga bodo štirje občinski redarji, ki 
delajo na območju občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Ži-
rovnica. 
Po besedah vodje Boštjana Omerzela so v skladu z dogo-
vorom med občinami začeli zagotavljati večjo prisotnost 
redarjev v kranjskogorski občini. Med poletno sezono so 
bili ob dnevih, ko so pričakovali povečan obisk turistov, na 
tem območju prisotni že od štirih zjutraj pa vse do polnoči. 

Večjo pozornost so namenili zlasti nadzoru nad nelegal-
nim kampiranjem, a večjih kršitev niso zabeležili. Kršitelji 
so opozorila redarjev upoštevali, tako da jim plačilnih na-
logov ni bilo treba izdajati, je povedal Omerzel.

»Zeleno« vozilo za redarje
Redarji medobčinskega inšpektorata in redarstva se odslej tudi po kranjskogorski 
občini vozijo z okolju prijaznim vozilom na stisnjen zemeljski plin.

Novo vozilo redarjev vozi na stisnjen zemeljski plin, ki se po testih 
okoljske ustreznosti lahko primerja z vozili na električni pogon.

OBVESTILO ZA SOBODAJALCE
AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obra-
tov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje po-
datkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nasta-
nitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v 
RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (preho-
dnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem:  https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/ 
Register_nastanitvenih_obratov

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročate predpisane 
podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Repu-
blike Slovenije (SURS) in občini, boste po novem slednje morali 
poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali preko spletne-
ga servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca 
po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 
2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. 
Po novem bo dovolj, da boste predpisane podatke poročali le 
ENKRAT v aplikacijo eTurizem, in ne več posebej Policiji, SURS in 
občini, kot slednje izvajate sedaj. Način plačila turistične takse 

občini ostaja nespremenjeno. Občina bo po novem podatke 
o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat  
pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Več o tem:https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_ 
in_prenocitvah/Splosno

Predstavitev novosti

Za sobodajalce z območja občine Kranjska Gora organizira-
mo izobraževanje oz. predstavitev novosti. Predstavniki AJ-
PES-a, Policije in SURS-a se nam bodo pridružili v sredo, 25. 
oktobra 2017, ob 17. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

Prosimo za potrditev vaše udeležbe na e-naslov vida.cerne@
kranjska-gora.si.

Zaradi večje in boljše informiranosti so se AJPES, SURS, Minis-
trstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Skupnost 
občin Slovenije (SOS) in posamezne občine dogovorili, da v 
zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in 
Registra nastanitvenih obratov, pripravimo skupen Koledar do-
godkov eTurizem, ki je objavljen na spletni strani SOS. 

V času prireditve Dnevi slovenskega turizma, ki letos poteka v 
Kranjski Gori, bo predstavitev tudi v Planici, v dvorani Čaplja, in 
sicer, v sredo, 18. oktobra 2017, ob 17.30.
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Kako lepo je videti, da si narava na-
deva zlatorumene jesenske barve, in 
ti lepi jesenski dnevi, ki nas še čakajo 
v oktobru, so vredni, da si vzamemo 
čas in se odpravimo v našo prelepo 
okolico. 
Kako čudovita in kako divja je lahko 
narava, nam je širom sveta pokazala 
prav v zadnjih mesecih. Kako nespa-
metno ravnamo z njo, nas vse več-
krat opomni in s svojo silo pokaže, da 
bomo morali spremeniti svoj odnos 
do nje, kajti le tako bodo lahko tudi 
naši vnuki in zanamci doživljali vse, 
kar je narava nudila nam, našim de-
dom in pradedom. Vse to naj se začne 
v zavedanju v nas samih in le premik 
v naših glavah bo pogoj za svetlo in 
predvsem zeleno prihodnost.
Ponosen sem na vas, občane, ko opa-
zujem vse bolj urejene kraje v naši ob-
čini, vse bolj čisto, urejeno okolje, in 
verjamem, da ni daleč dan, ko bodo 
postale tradicionalne čistilne akcije 
le akcije urejanja okolice, smeti pa bo 
ostalo vsako leto morda le še za vzorec.
Naj nam ne bo težko na sprehodu po-
brati odvržene pločevinke, odpadkov 
ali smeti ob cesti, obrežju potoka ali 
v parku. Naj občina Kranjska Gora po-
stane zelena, neokrnjena oaza čudo-
vite alpske flore in favne od dolin do 
vrhov naših najvišjih gora.
Kako ljudje širom naše dežele in izven 
meja cenijo urejenost, vsako leto pri-
čajo številne nagrade naših krajev; ob 
tej priložnosti naj čestitam tudi letoš

njemu nagrajencu za najboljši muzej 
na Balkanu, kar je postal naš Sloven-
ski planinski muzej v Mojstrani. Prav 
urejenost, prava vizija, odlična ekipa 
mladih ljudi in izkušenega vodstva je 
botrovala tej prestižni nagradi, ki po-
trjuje pravilnost odločitve za povezavo 
planinstva, muzealstva in turizma na 
enem mestu.
Pretekli konec tedna smo v Planici, ki 
gosti vse več športnikov in športnih 
prireditev, spremljali svetovni pokal 
v nordijski kombinaciji ali poletni 
Grand prix, ki je tako postal peta pri-
reditev v rangu svetovnega pokala pri 
nas v Kranjski Gori. Le težko si pred-
stavljam občino, ki gosti kar pet tek-
movanj za svetovni pokal v koledar-

skem letu. Vse pohvale gredo na tem 
mestu organizatorjem, ki ponesejo 
ime naših krajev v svet tudi v pole-
tnem času.
Še veliko stvari bi napisal v tale uvo-
dnik, vendar je omejen s prostorom in 
marsikaj o dogajanju v občini, načrtih 
za prihodnost v celoti in po posame-
znih krajih vam bom s svojo ekipo 
spet predstavil na zborih krajanov po 
celi dolini konec meseca oktobra in v 
novembru. Takrat boste lahko pove-
dali svoje predloge, opozorili na težave 
in nas morda celo pohvalili za kakšno 
stvar, ki vam je bila v našem delova-
nju všeč. Vabljeni prav vsi, ki želite 
nekaj narediti za našo skupnost.

Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke, cenjeni občani

MARJANA AHAČIČ

Občina Kranjska Gora na parkirišču 
pri zabaviščnem centru Korona ureja 
dodatno parkirišče za avtodome. "Za 
projekt smo od države pridobili stavb-
no pravico, kar pomeni, da je mogoče 
do zime počivališče urediti z vso po-
trebno infrastrukturo; asfaltirali ga 

bomo v prihodnjem letu," je povedal 
župan Janez Hrovat. Na novo ureje-
nem parkirišču je prostora za 20 avto-
domov, potrebe v občini pa so seveda 
večje, zato župan pričakuje, da bo pri-
ložnost v tem videl tudi kdo od zaseb-
nih investitorjev in z ureditvijo manj-
ših dodatnih počivališč za avtodome 
razbremenil pritisk na parkirna me-

sta, ki je največji na vrhuncu poletne 
sezone. V Kranjski Gori je sicer poči-
vališče za avtodome urejeno tudi pod 
smučišči v Kranjski Gori. V letošnji 
poletni sezoni so v destinaciji zabele-
žili tudi do tristo avtodomov dnevno; 
v dogovoru z redarsko službo so jih 
za čez noč usmerjali na parkirišča pri 
policijski postaji v Kranjski Gori.

Urejajo dodatna počivališča za avtodome
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»Dogovorili smo se, da Občina Kranj-
ska Gora parkirišče vzame v dolgoročni 
najem,« je povedal župan občine Kranj-
ska Gora Janez Hrovat. Za najemnino 
bo občina v 18 letih namenila 38 tisoč 
evrov, z rebalansom proračuna pa so 
prejšnji teden zagotovili tudi denar za 
urejanje: 35 tisočakov za preplastitev 
z asfaltom ter še dodatnih nekaj tisoč 
evrov za ureditev javne razsvetljave. Ob-
čina bo skupaj z urejanjem razsvetljave 
na trgu v Ratečah in na pešpoti v Gozdu 
- Martuljku namenila 17 tisoč evrov. Ob 
parkirišču bodo uredili še klopi in po-
stavili otroška igrala, v bližnjem objek-
tu, ki je trenutno še v lasti zasebnice in 
v katerem je do novembra lani deloval 
gostinski lokal, pa nameravajo uredi-
ti sanitarije, ki bodo namenjene vsem 
obiskovalcem, ne le gostom gostinske-
ga lokala. Del objekta pa naj bi služil 
tudi kot informacijska točka. 
Parkirišče je bilo pred zadnjim zapr-
tjem zaradi podobnega spora med 
občino, agrarno skupnostjo in naje-
mnikom oziroma lastnikom lokala 
zaprto že leta 2012; zdaj so razmerja, 
kot kaže, urejena za daljše obdobje, 
s čimer so zadovoljni tudi v agrarni 
skupnosti. Jože Gregori, predsednik 
agrarne skupnosti, pri tem poudar-

ja, da so ves čas želeli le delovati kot 
dobri gospodarji. »Dejstvo je, da ima 
agrarna skupnost v lasti zemljišča, ki 
so sredi turističnega kraja in so veliko 
vredna. Kot dobri gospodarji želimo le 
ustrezno povračilo za njihovo upora-
bo,« pojasnjuje. 
Oboji, občina in agrarna skupnost, si 
ob tem želijo, da bi pri urejanju vsto-
pne točke v naravni rezervat Zelenci 
pomagala tudi država. Zelenci so na-
mreč naravna vrednota državnega 
pomena, ustanoviteljske pravice in s 

tem pravice in dolžnosti nad rezerva-
tom pa si na podlagi skupnega zava-
rovanja delita Ministrstvo za okolje in 
prostor ter Občina Kranjska Gora.
Parkirišče bo sicer iz varnostnih ra-
zlogov zaprto, dokler ne bodo končana 
obnovitvena dela. Župan Janez Hrovat 
pričakuje, da bo to že prihodnji mesec. 
Zadovoljen je, da bodo Zelenci že kma-
lu spet ponos, ne črna točka Kranjske 
Gore, ne nazadnje ležijo tik ob meji z 
Italijo in so ena prvih znamenitosti, ki 
jo vidijo tujci ob vstopu v Slovenijo. 

Dosegli dogovor o parkirišču Zelenci
Občina Kranjska Gora bo v teh dneh začela z urejanjem parkirišča pred naravnim 
rezervatom v Zelencih. Z Agrarno skupnostjo Podkoren so se namreč uspeli 
dogovoriti, da občina parkirišče vzame v dolgoročni najem.

Na parkirišču pred naravnim rezervatom Zelenci so že odstranili hlodovino, v času obnove, 
ki bo predvidoma zaključena prihodnji mesec, pa bo še zaprto. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjskogorsko združenje gospodarstvenikov Ta mali kamen
čki je otrokom iz socialno šibkejših družin tudi letos poma
galo z nakupom šolskih potrebščin. Z njimi so letos v celoti 
opremili 14 učenk in učencev tamkajšnje Osnovne šole Josipa 
Vandota, kjer so domačim podjetnikom za pomoč zelo hvale
žni. »S to lepo gesto so jim, že tretje leto zapored, omogočili 
brezskrbne poletne počitnice ter prijaznejši in spodbudnejši 
začetek novega šolskega leta,« poudarjajo v šoli.

Šolarjem pomagali  
s potrebščinami

Sredi septembra so v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori odprli raz
stavo z naslovom Iz Stražišča po Evropi – sita iz konjske žime. 
Sita iz konjske žime so od 16. do srede 20. stoletja izdelovali v 
vaseh med Kranjem in Škofjo Loko. Od tam so jih razpošiljali po 
vsej Evropi in Sredozemlju, celo v Ameriko. Izdelovale so jih dru
žine, ki niso imele dovolj zemlje za preživetje. Sredi 19. stoletja 
je posel upadel, izdelovanje sit je postajalo dopolnilna dejavnost 
samskih članov kmečkih družin. Gostujoča razstava je v Liznjeko
vi hiši na ogled še do 3. decembra.

Gostujoča razstava v Liznjekovi hiši
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Občina je z drugim rebalansom prora-
čuna med drugim kot pomoč lastni-
kom gozdov zagotovila finančna sred-
stva za izobraževanje in usposabljanje, 
ki jih bo v obliki tečaja o varnem delu 
z motorno žago in traktorjem izvedel 
Zavod za gozdove Slovenije. 
Na območju občine je namreč škoda, 
ki jo je povzročil lubadar, zelo velika. 
Tudi zato, ker so gozdovi v strmih 
legah in na plitkih tleh, ki slabo za-
držujejo vodo, zaradi česar je drevje 
dodatno ogroženo. "Zaradi napada lu-
badarjev se soočamo z ekološko škodo, 

hkrati pa to za lastnike gozdov pred-
stavlja tudi veliko gospodarsko škodo, 
saj je cena lubadark močno nižja od 
cene hlodovine zdravih smrek. Neka-
tera območja ogroža tudi erozija, zato 
s posekom in spravilom lesa sanacija 
še ni zaključena; območja bo treba še 
pogozditi," je svetnike seznanila ob-
činska uprava.
Sredi avgusta si je poškodovane goz-
dove na lokacijah pri Cerkljah, Per-
nikih, Radovni in nad Mojstrano 
ogledal tudi minister za kmetijstvo 
in gozdarstvo Dejan Židan, ki je sicer 
poudaril, da učinkovito borbo proti 
lubadarju predstavljajo samo hitro 

odkrivanje, posek in odvoz poško-
dovanega drevja iz gozda. Na Občini 
Kranjska Gora so prepričani, da to ni 
dovolj, zato je občinski svet sprejel 
sklep, da gre v primeru napada pod-
lubnikov na območju občine za na-
ravno nesrečo. Ta sicer ni enkratna, 
kot so na primer toča, neurja in poze-
be, trajala bo še desetletja, zato obči-
na s predlogi za subvencije lastnikom 
in dodatno financiranje delovanja 
jeseniške krajevne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije, OE Bled, poziva 
vlado in pristojno ministrstvo, da se 
bolj učinkovito odzoveta na nastalo 
situacijo.

Občinski svet na prvi jesenski seji
Sredi septembra se je na prvi jesenski redni seji po poletnih počitnicah zbral 
občinski svet. Svetniki so potrdili drugi rebalans proračuna občine in se seznanili 
s stanjem v gozdovih, ki jih je prizadel napad lubadarja.

MARJANA AHAČIČ

Občina Kranjska Gora je prejšnji mesec začela gradnjo novega 
vodohrana nad Podkorenom. Vanj se bo stekala voda s Sred
njega vrha, ki se bo v vodohranu zbirala in umirjala in nato 
napajala vodovod za naselji Kranjska Gora in Podkoren. Kot je 
zatrdil župan Janez Hrovat, je sicer občina dobro preskrbljena 
z vodo, v načrtu je tako za zdaj le še rekonstrukcija vodohrana 
v Mojstrani. Vodohran bo po pogodbi končan do konca marca, 
občina pa za investicijo namenja okoli 350 tisoč evrov. 

Nov vodohran nad Kranjsko Goro

Nad Podkorenom so začeli graditi nov vodohran, v katerega se bo 
stekala voda iz zajetja Jurež na Srednjem vrhu.  
/Foto: Gorazd Kavčič

MARJANA AHAČIČ

Več kot stoletje staro stavbo nekdanjega gasilskega doma v 
Podkorenu v teh dneh temeljito preurejajo, v njej namreč želi 
Občina Kranjska Gora zagotoviti prostore za delovanje društev 
in krajevne skupnosti. Kot je povedal župan Kranjske Gore Ja
nez Hrovat, je občina za obnovo namenila okoli devetdeset 
tisoč evrov; pričakujejo, da bodo dela končana v štirinajstih 
dneh.

Urejajo prostore za društva  
in krajevno skupnost

Stavbo nekdanjega gasilskega doma v Podkorenu bo občina 
preuredila in v njej zagotovila prostore za delovanje društev in 
krajevne skupnosti. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Kranjska Gora si v letošnjem 
letu posebej aktivno prizadeva poiskati 
način, kako tudi mlade vključiti v soo-
blikovanje skupnosti, v kateri živimo. 
Tako je kot ena od petih slovenskih 
občin pristopila k projektu Rastimo 
skupaj. Prek projekta si prizadevajo k 
vzpostavitvi okolja, ki bo mladim omo-
gočilo razvoj v avtonomne in odgovor-
ne odrasle posameznike. Obenem so 
tudi eno od dveh projektnih območij 
projekta Mladi v Alpah, katerega cilj je 
ustaviti izseljevanje mladih z alpskih 
območij po vsej Evropi. 
V sklopu projekta so že pripravili dve 
delavnici na temo sodelovanja mladih; 

eno za odločevalce in eno za mlade, ak-
tivnosti pa so začeli z anketo, v kateri so 
mlade povprašali o stališčih glede nji-
hove vloge in vključenosti v odločeval-
ske procese na lokalnem nivoju. Hkra-
ti so z anketo, ki jo je izvedla Občina 
Kranjska Gora, želeli pridobiti konkre-
tne predloge, kako izboljšati stanje na 
področju mladinske politike v občini.

MLADI ŽELIJO VEČ ZABAVE

Anketa je vključevala vse mlade s stal-
nim prebivališčem v občini Kranjska 
Gora, stare od 15 do 29 let, kar predstav
lja 696 od vseh 5286 občanov Kranjske 
Gore. Anketa, ki je bila anonimna, 
je potekala preko spleta, je pojasnila 

Vlasta Skumavc Rabič, ki na občinski 
upravi skrbi za projekt. »Iz ankete je 
razvidno, da mladim poleg šole ozi-
roma službe ostane tudi nekaj ur pro-
stega časa, večinoma dve do štiri ure 
dnevno (40 odstotkov anketirancev), 
ki ga običajno namenijo športnim ak-
tivnostim (62 odstotkov) in družbenim 
dejavnostim (25 odstotkov). Najmanj 
se jih udeležuje političnih dejavnosti 
(dva odstotka), kot drugo pa so navedli 
računalništvo, meditacijo in druženje 
z znanci.«
Kot še kažejo rezultati ankete, je mla-
dim skupna želja po večjem številu 
kvalitetnih zabav, obenem pa jih skr-
bi njihova prihodnost. Problem vidijo 
v najemninah za stanovanja, ki so za-

Mladi naj soodločajo o skupni prihodnosti
Mladi v Kranjski Gori so zelo aktivni v okviru društev, ni jim vseeno, kaj se dogaja 
v njihovem okolju, politika pa jih ne zanima, kažejo rezultati ankete. Kako 
torej vključiti mlade v sprejemanje odločitev in jih podpreti pri grajenju skupne 
prihodnosti, sta vprašanji, na kateri skuša Občina Kranjska Gora odgovoriti 
s sklopom aktivnosti, namenjenih boljšemu vključevanju mladih v procese 
odločanja v lokalni skupnosti.

V sklopu projekta so že pripravili dve delavnici na temo sodelovanja mladih; eno za odločevalce in eno za mlade.
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radi statusa turističnega kraja v Kranjski Gori zelo visoke, 
mladi pa se zaradi tega težje osamosvajajo.

OBČUTEK, DA NISO UPOŠTEVANI

»Raziskava med mladimi v občini Kranjska Gora je po-
kazala, da mladi na splošno niso zadovoljni s stanjem v 
njihovem domačem kraju. Želijo si večje vključenosti pri 
sprejemanju odločitev, hkrati pa večine dogajanje v lokal-
ni samoupravi ne zanima. Kljub temu imajo veliko idej, 
s katerimi bi še dodatno izboljšali prepoznavnost občine 
Kranjska Gora, vendar si ne želijo spregovoriti, ker imajo 
občutek, da so neupoštevani,« še povzema rezultate anke-
te Vlasta Skumavc Rabič.

ZAČETI ŽE V OSNOVNI ŠOLI

Kot so ugotovili na prvem srečanju, v občini obstaja interes 
za to, da se mladi bolj vključijo v procese odločanja in da 
je oblikovanje mladinske politike ključno za razvoj obči-
ne. »Mladi so bolj kompetentni, kot jih vidijo politiki,« je 
bil na prvi delavnici optimističen dr. Tomaž Deželan, ki se 
na Fakulteti za družbene vede ukvarja prav s participacijo 
mladih v političnih procesih.
Na drugo srečanje so zato povabili predvsem mlade, a je 
bilo zanimanje za tovrstno sodelovanje slabše od pričako-
vanega. V projektu bodo kljub temu vztrajali. »Želimo si, 
da se mladi slišijo, ne le znotraj njihovega, za nas dokaj 
zaprtega kroga, ampak da konkretno, s svojimi predstav-
niki sodelujejo pri odločitvah,” je poudaril podžupan obči-
ne Kranjska Gora Bogdan Janša.

ZELO AKTIVNO DRUŠTVO MLADIH

Eden od odločnih poskusov večjega vključevanja mladih 
v javno življenje v občini je tudi Društvo mladih Kranjska 
Gora, ki ga je pred petimi leti ustanovilo nekaj aktivnih 
posameznikov, predvsem iz Mojstrane. A tudi njim, pred-
vsem zaradi vedno manjše odzivnosti mladih, počasi 
zmanjkuje energije in idej.

“V petih letih, kolikor smo aktivni, smo z ekipo ustvarjali 
in delali na področju mladine. Zelo smo se potrudili, pro-
blem pa je bil, da smo bili že mi, ko smo začeli z aktivnost-
mi, relativno stari, večinoma nad 25 let. V prostorih, ki jih 
je v Mojstrani zagotovila Občina Kranjska Gora, smo imeli 
od štirideset do petdeset dogodkov na leto. Oglaševali smo 
jih v različnih medijih, obisk pa ni bil tako zelo velik, kot bi 
si želeli. Predvsem smo pogrešali mlade v starosti od 15 do 
25 let," je povedal predsednik društva Gregor Miklič.
"Verjetno je eden od razlogov za to, da se mladi v tem sta-
rostnem obdobju ne odzivajo na naše pobude, tudi dejstvo, 
da v občini nimamo srednjih šol, zato mladi, ko zaključijo 
osnovno šolanje, odidejo iz občine v srednje šole in nato 
naprej na študij drugam – na Jesenice, v Ljubljano ... Skrbi 
me, ker naša skupina, ki je bila zelo aktivna v preteklih 
letih, nima naslednikov,« je še povedal Miklič.

SPODBUDA OBČINE

Na posvetu prejšnji četrtek so se zato odločili, kako s pro-
jektom nadaljevati: na občini bodo preverili možnosti za 
zaposlitev osebe, ki bo prek javnih del poskušala navdušiti 
mlade za sodelovanje v procesih odločanja, prav tako se 
bodo skušali za sodelovanje dogovoriti z obema osnovnima 
šolama. Že učence zadnje triade bi namreč radi seznanjali 
s tem, da je in kako je mogoče sodelovati pri sooblikovanju 
sveta in skupnosti, v kateri živimo, v načrtu pa je tudi obli-
kovanje tako imenovanega participatornega proračuna, to 
je zagotavljanja dela sredstev v občinskem proračunu, ki 
bodo porabljena tako, kot se bodo odločili mladi.

MLADI ZAPUŠČAJO ALPE

Odločanje in mladi v Alpah je projekt, ki je financiran iz pro-
grama Interreg in zajema celotne Alpe. V Sloveniji je partner 
tega projekta Občina Idrija, ki skupaj z Občino Kranjska Gora 
tvori tudi enega od dveh pilotnih območij projekta. Celotne 
Alpe se namreč soočajo s problemom, da mladi odhajajo iz 
Alp in se selijo večinoma v velika mesta. Izkušnje pa kažejo, 
da se bodo mladi bolj navezali na svoje lokalno okolje, tam 
ostali in živeli, če so vključeni v delovanje občine, če so nji-
hova mnenja upoštevana, če se vključujejo v sprejemanje 
političnih odločitev, je poudaril Matevž Štravs, vodja projek-
ta. Participacija – sodelovanje in vključevanje – je torej eden 
od najbolj učinkovitih načinov, s katerim se lahko občine 
borijo proti temu, da mladi odhajajo drugam.

Gregor Miklič, predsednik Društva mladih Kranjska Gora

»Verjetno je eden od razlogov za to, da se 
mladi v tem starostnem obdobju ne odzivajo na 
naše pobude, tudi dejstvo, da v občini nimamo 
srednjih šol, zato mladi, ko zaključijo osnovno 
šolanje, odidejo iz občine v srednje šole in 
nato naprej na študij drugam – na Jesenice, v 
Ljubljano ...«
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Kot kaže, bodo v Kranjski Gori že letos 
lahko začeli načrtovano širitev igrišča 
za golf. Občina je namreč že pridobila 
večino soglasij za posege na zemlji-
šču, ki ga je vlada na podlagi zakona 
o razvoju turizma leta 2015 brezplačno 
prenesla v last Občine Kranjska Gora. 
Ta je zanj pripravila ureditveni načrt 
in v proračunu zagotovila sredstva 
za zavarovanje in ureditev struge hu-
dournika Pišnica, ki teče ob robu ob-
močja igrišča. Prav urejanje Pišnice je 
namreč eden od pogojev, ki jih mora 
izpolniti občina, če želi uresničiti am-
biciozno zastavljeni projekt. 
V ta namen je v občinskem proračunu 
rezerviranih 130 tisoč evrov; približno 

še enkrat toliko bo za ureditev name-
nil Golf klub Kranjska Gora. Če bo šlo 
vse po načrtih, bi z deli lahko začeli 
že to jesen, zaključiti pa jih morajo do 
sredine leta 2018, to je v treh letih od 
prenosa lastništva zemljišč z države 
na občino.
Kot pravi predsednik kluba Grega Be-
nedik, bodo tako lahko igrišče poveča-
li za štiri dodatna igralna polja, s či-
mer bo igrišče zadostilo standardom 
in imelo možnost pridobiti certifikat; 
obstoječe namreč zdaj lahko uporab
ljajo predvsem kot vadbišče. Benedik 
je prepričan, da bodo novo igrišče z ve-
seljem uporabljali tako domačini, ki 
se ukvarjajo s tem športom, kot gosti, 
ki so v Kranjski Gori tovrstno ponudbo 
doslej pogrešali. Z njim se strinja tudi župan Janez 

Hrovat, ki pravi, da gre za pomembno 
turistično pridobitev. Da so v Kranj-
ski Gori nanjo računali, priča tudi 
vključitev širitve igrišča v lani spre-
jeto strategijo razvoja kranjskogor-
skega turizma do leta 2025. »Golf je 
pomemben, podobno kot so za naše 
obiskovalce pomembna smučišča, 
nogometno igrišče, planinske poti 
in podobno. Lahko pričakujemo, da 
bodo zaradi tega v Kranjsko Goro v 
večjem številu prihajali tudi zah-
tevnejši gostje,« je prepričan župan. 
»Turistični delavci pa bodo morali 
pripraviti posebne turistične pake-
te, v katere bodo vključili tudi tovr-
stno ponudbo,« dodaja Benedik. Kot 
še poudarja, gre pri golfu za šport, ki 
je predvsem tesno povezan z naravo. 
Ne strinja se s stereotipom, da gre za 
prestižno aktivnost, namenjeno zgolj 
peščici premožnejših, zato igrišča ne 
ograjujejo, ob Pišnici pa bi radi celo 
speljali sprehajalno pot. »Pogosto lju-
dje mislijo, da gre za zelo prestižen 
šport, namenjen premožnejšim. To ni 
res. Gre za šport, ki je tesno povezan z 
naravo.«

Igrišče za golf bodo povečali
Na zemljišču, ki ga je Občina Kranjska Gora pred časom brezplačno pridobila  
od države, bodo uredili dodatna štiri igralna polja igrišča za golf. 

Grega Benedik, predsednik Golf kluba 
Kranjska Gora

Igrišče za golf v Kranjski Gori bodo povečali za štiri dodatna polja. / Foto: Gorazd Kavčič

 »Ljudje pogosto mislijo, da je golf zelo prestižen šport, 
namenjen premožnejšim. To ni res. Gre za šport, ki je tesno 
povezan z naravo.«
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IGOR KAVČIČ

Nagrado v podobi kipca boginje Žive 
je Irena Lačen Benedičič, direktorica 
Gornjesavskega muzeja, v okviru ka-
terega deluje tudi Slovenski planin-
ski muzej, na svečani podelitvi konec 
septembra v Vili Bled prejela iz rok 
Natalie Zarzecke, direktorice lani na-
grajenega muzeja Cricoteka iz Krako-
wa na Poljskem. Prestižno muzejsko 
nagrado vsako leto podeljuje nevla-
dna organizacija Forum slovanskih 
kultur, sicer ustanovljena leta 2004, 
ki danes povezuje trinajst slovanskih 
držav – poleg Slovenije še Belorusijo, 
Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Hr-
vaško, Češko, Makedonijo, Črno goro, 
Poljsko, Rusijo, Slovaško, Srbijo in 
Ukrajino. Muzej iz Mojstrane si je na-
grado, ki so jo po Skopju, Sankt Peter-
burgu in Zadru letos na Bledu podelili 
četrtič zapored, izboril med triindvaj-
setimi letos nominiranimi muzeji iz 
enajstih slovanskih držav. Poleg pla-
ninskega sta Slovenijo zastopala še 
dva muzeja – Muzej pošte in teleko-
munikacij v Polhovem Gradcu in Park 
vojaške zgodovine Pivka. 
V močni konkurenci muzejev od Mo-
skve do Ohrida in od Pivke do Minska 
so bile tako že večdesetletne nacio-
nalne muzejske institucije kot mladi 
muzeji lokalnega pomena, od bogatih 
umetniških zbirk do zbirk z etnološko 
vsebino. Žirija je v obrazložitev k na-
gradi med drugim zapisala, da je vsak 
del stalne razstave v muzeju obliko-
van na sodoben muzejski način, ki 
vključuje različne ciljne skupine obi-
skovalcev in hkrati skozi virtualno 
izkušnjo plezanja v njih prebuja za-
nimanje za gore, tako v smislu užitka 
kot nevarnosti v gorah, tradicije pla-
ninstva in še veliko več. „Navdušujoča 
stalna zbirka nosi močno sporočilo, 
vsaka pot, na katero nas popelje, je 
svoja zgodba in je še dodatno izbolj-

šana z inovativnim arhitekturnim 
oblikovanjem, ki spominja na gorsko 
strmino in na alpinistične bivake,“ je 
bilo še povedano ob izboru Slovenske-
ga planinskega muzeja za nagrado 
živa. 
„Seveda sem bila presenečena, saj vse 
do zadnjega trenutka podelitve tako 
kot vsi ostali kolegi muzealci nisem 
vedela, da bo nagrada živa šla v naše 
roke,“ je povedala Irena Lačen Bene-
dičič: „Vedno znova se v muzeju spra-
šujemo, ali smo na pravi poti ali ne. 
Hkrati se zavedamo pomena javnosti, 
naših obiskovalcev, ob tem pa seveda 
opravljamo naše osnovno poslanstvo 
varovanje kulturne dediščine in hkra-
ti skrbimo za njeno primerno in za-
nimivo predstavitev za čim širši krog 
ljudi. Zato se tudi trudimo vsako leto 
stalno postavitev plemenititi z obča-
snimi razstavami in dogodki, s kate-
rimi sledimo aktualnostim s področja 
planinstva in alpinizma. Ta strokov-
na nagrada je dokaz, da s sodelavci, 
našimi ustanovitelji in podporniki 
delujemo v pravo smer. Pri tem gre se-

veda predvsem zahvala odlični ekipi 
sodelavcev muzeja.“ Kljub temu da je 
Slovenski planinski muzej ustanovljen 
in realiziran v lokalnem okolju, pa ima 
nedvomno nacionalni pomen, ki ga je 
v nagovoru ob prejemu nagrade pouda-
rila tudi Lačen Benedičičeva. „Nagrada 
dokazuje, da smo na pravi poti, hkrati 
pa razveseljuje dejstvo, da je žirija pre-
poznala tudi pomembnost muzeja kot 
muzeja vseh Slovencev, saj veljamo za 
planinski narod. Nagrado lahko razu-
memo tudi kot potrditev, da je Sloven-
ski planinski muzej muzej nacional-
nega pomena, kljub temu da uradno 
nima takega statusa, ampak je del 
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Delo-
ma sicer je sofinanciran z ministrstva 
za kulturo, mogoče pa je zdaj čas, da se 
prebudimo tudi v smislu, da v Planin-
skem muzeju vendarle prepoznamo to 
vrednoto, ki jo planinstvo ima za Slo-
vence. V muzeju jo vsakič znova prepo-
znavamo prav z odzivnostjo javnosti, 
pobudami, ki jih od publike dobivamo, 
in konec koncev tudi s soustvarjanjem 
programa, ki ga pripravljamo.“ 

Živa odslej doma tudi v Mojstrani
V Slovenskem planinskem muzeju se odslej ponašajo tudi z nagrado živa, ki jo 
Forum slovanskih kultur podeljuje za najboljši slovanski muzej v aktualnem letu. 

Nagrado živa sta v Slovenski planinski muzej v Mojstrani ponesla direktorica 
Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič in koordinator za turizem v muzeju  
Matjaž Podlipnik. / Foto: Tina Dokl
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NAPOVEDUJEMO TEČAJ ZA LOKALNE 
TURISTIČNE VODNIKE PO JULIJSKIH ALPAH!

Spoštovani turistični delavci in vsi tisti, ki bi se radi pridružili 
razširjeni turistični družini!

V naslednjih dneh bomo pod okriljem Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled 
skupaj z ostalimi središči Julijskih Alp pripravili razširjeno usposabljanje za LOKALNEGA 
TURISTIČNEGA VODNIKA ZA JULIJSKE ALPE.

Program bo ponudil razširjeno znanje o turistični ponudbi Julijskih Alp, ki vključuje naravno in 
kulturno dediščino, aktivnosti, dogodke in številne zgodbe, ki so se spletle v naših gorskih krajih.

Udeleženci tečaja bodo pridobili tudi znanja tehnike turističnega vodenja, psihologije v turizmu, 
kodeksa turističnih vodnikov in bodo ob koncu postali kompetentni lokalni turistični vodniki. 

Tečaj bo potekal v jesenskem in pomladnem obdobju in se bo zaključil z izpitom, ki ob skoraj 
20-letni tradiciji izobraževanja pomeni zagotovilo, da so uspešni kandidati povsem pripravljeni 
za novo poklicno pot.

Vas zanima?

Več informacij po 10. oktobru 
na matjaz.podlipnik@kranjska-gora.eu ali na telefon 04 58 85 020

Vabljeni!

Glasbena poslastica za starejše  
ob njihovem dnevu

JANKO RABIČ

V uvodu je zbranim pozdravne besede namenil predsednik 
društva Izidor Podgornik. Tema letošnjega dneva se je na-
vezovala na prispevek in sodelovanje starejših v družbi. Ob-
čina Kranjska Gora na več načinov skrbi, da starejši ostaja-
jo aktivni na različnih področjih in so enakopravni del toka 
družbenih dogajanj. Nudi materialno podporo za izvajanje 
različnih dejavnosti in reševanje problemov, predvsem 
preko treh društev upokojencev – v Mojstrani, v Kranjski 
Gori in v Ratečah – ter tudi preko drugih izvajalcev.
Na glasbenem koncertu sta bila velikega navdušenja in 
aplavza deležna slovenski tenorist Klemen Torkar in Irina 

Milivojevič, ki ga je spremljala na klavirju. Program je ob-
segal slovenske samospeve, zimzelene popevke in italijan-
ske kancone. Škoda je le, da mnogo starejših, ki si včasih 
zaželijo več družbe in prijetnega razvedrila, ni prišlo na 
koncert, saj je bila dvorana na pol prazna. 

Ob 1. oktobru, mednarodnem dnevu 
starejših, je Občina Kranjska Gora 
skupaj z Društvom upokojencev Dovje - 
Mojstrana pripravila glasbeni koncert v 
dvorani Kulturnega doma na Dovjem.

Na glasbenem koncertu sta bila velikega navdušenja in aplavza 
deležna slovenski tenorist Klemen Torkar in Irina Milivojevič.



Najbližjo poslovalnico najdete na strani www.kik.si 
Za novičke se enostavno prijavite in vedno boste na tekočem!

Ponudba velja samo za izdelke iz zaloge. 
Nakup samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. 

Pridržujemo si pravico do napak. Barvna odstopanja so pogojena s tiskom. 
KiK Textilien und Non-Food d.o.o • Ruska ulica 6 • 2000 Mariborwww.kik.si

Najdete nas tudi na: www.facebook.com/kik.slovenija

 PONOVNA
OTVORITEV

OBIŠČITE 
NAS V 

NAŠI NOVI 
POSLOVALNICI!

Odpiralni čas: 
po - pe 08.00 – 19.00  
so - ne 08.00 – 19.00

dne 07.10. in 09.10.2017 v Kranjski Gori,
Naselje Slavka Černeta 33

10 % NA VSE*
* Popust se obračuna samo v poslovalnici KiK na naslovu 4280 Kranjska gora, Naselje Slavka Černeta 33 dne 07.10. in 09.10.2017 na blagajni. Popusta ni možno kombinirati z drugimi popusti. Omenjen popust ne velja za darilne bone.
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MARJANA AHAČIČ

V ponedeljek se je začne letošnja nacionalna akcija za večjo 
varnost pešcev z naslovom Bodi viden – bodi previden, ki jo 
do nedelje, 15. oktobra, organizira Javna agencija RS za varnost 
prometa. Namen akcije je opozoriti na varnost pešcev, ki spa-
dajo med ranljivejše udeležence v prometu. Še zlasti so ogrože-
ni starejši pešci, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. Največ 
nesreč pešcev pa se zgodi ravno v jesenskih in zimskih me-
secih, ko so dnevi krajši, vozne razmere pa zahtevnejše. Zato 
je pomembno, da tako pešci poskrbijo za svojo vidnost z od-
sevniki kot tudi vozniki z zmanjšano hitrostjo vožnje v naseljih 
ter jim odstopijo prednost na prehodih za pešce," opozarjajo 
na agenciji in pri tem še zlasti omenjajo starejše, pri katerih 
se pojavljajo napake zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti, 
pogosto pa so tudi slabše opazni, saj so temneje oblečeni. Lani 
je zaradi prometnih nesreč umrlo 22 pešcev, 134 je bilo huje 
poškodovanih. Letos se kaže trend izboljšanja, vendar je kljub 
temu na slovenskih cestah umrlo že šest pešcev, od tega trije 
na avtocesti. V času akcije bo okrepljen nadzor policije in ob-
činskih redarstev, ki bodo spremljali pravilno ravnanje vozni-
kov in pešcev v cestnem prometu.

Pozorni na pešce
MARJANA AHAČIČ

Informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska 
(RAGOR) je 26. septembra, na evropski dan jezikov, organizi-
rala akcijo, s katero so obeležili jezikovno pestrost Evrope in 
poudarili pomen učenja tujih jezikov. Češki pregovor: Z vsakim 
novim jezikom, ki ga govoriš, živiš novo življenje. Če govoriš 
samo en jezik, živiš samo enkrat, je bil eden od sloganov, 
akcijo pa so poimenovali Pogovori se z menoj. Tako so se na 
Bledu dijaki Gimnazije Jesenice in Srednje šole Jesenice ter 
študentje Višje strokovne šola za turizem in gostinstvo Bled 
pogovarjali z občani in turisti v jeziku, ki so ga imeli navede-
nega na prepoznavnih rumenih majicah. "Omejili smo se na 
tri jezike, in sicer angleščino, nemščino in italijanščino. Ru-
mene majice dijakov so turistom tako bodle v oči, da so tudi 
sami spraševali, kaj počnemo," je povedala Eldina Čosatović 
z razvojne agencije. "Pogovori so tekli v različne smeri – šol-
stvo, zdravstvo, turizem, gospodarstvo in davki države, vmes 
pa smo pomagali rešiti zagato angleškega turista, ki je doma 
pozabil zdravila. Pospremili smo ga do lekarne, kjer je z belim 
receptom ter evropsko kartico zavarovanja svoja zdravila dobil 
brezplačno."

Ob dnevu jezikov
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Rožnati oktober tudi v Kranjski Gori
S sklopom aktivnosti želijo organizatorji ozaveščati o raku dojk ter opozoriti 
na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja bolezni. Šale so pletle stanovalke doma Viharnik.

MARJANA AHAČIČ

Tudi v Kranjski Gori je oktober letos 
obarvan rožnato; s sklopom aktivno-
sti, ki jih označujejo z rožnato barvo, 
organizatorji – društvo Europa Donna 
– ozaveščajo o raku dojk in opozarjajo 
na pomen zdravega načina življenja, 
zgodnjega odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja bolezni.
Akciji so se pridružili tudi v domu Vi-
harnik, kjer so štiri gospe: Angela Rja-
vec, Olga Šumi Kožina, Marija Kramar 
Stojanovič in Marija Terlikar skupaj z 
delovno terapevtko Elviso Čatak vso 
jesen pletle šale, s katerimi so v sredo 
ovili drevesa pred domom in v centru 
Kranjske Gore.
"Takoj ko sem izvedela za povabilo or-
ganizacije Europa Donna, da v akciji 
opozarjanja na bolezen sodelujemo 
tudi v domovih za starejše, sem se 
odločila, da se tudi v Viharniku pri-
družimo gibanju Rožnati oktober," je 
povedala Elvisa Čatak, vodja delovne 

terapije v domu. "Po eni strani sama 
osebno zelo podpiram ta projekt, po 
drugi strani pa so bile nad akcijo nav-
dušene tudi naše stanovalke, ki so 
rade aktivne in koristne, pa tudi ple-

tenje jim gre zelo dobro od rok," je še 
povedala Elvisa Čatak.
Kot poudarjajo v organizaciji Europa 
Donna, želijo z oktobrsko akcijo opo-
zoriti, da je rak dojk in rodil bolezen, 
ki lahko doleti prav vsako žensko; je 
obvladljiva ter zazdravljiva, če jo pra-
vočasno odkrijemo ter skrbimo za 
zdrav odnos do sebe, okolice in na-
rave. In zakaj pletenine okoli dreves? 
Ovijanje pletenin predstavlja spoštljiv 
odnos do telesa, narave in dreves, ki 
so simbol moči, ki jo, ko zbolimo, naj-
bolj potrebujemo, še pojasnjujejo.
"V Sloveniji letno zboli za rakom dojk 
1300 žensk in deset moških, 400 jih 
umre. Da bi bilo število smrti manjše, 
je nujno ozaveščanje o sami bolezni, o 
pomenu preventive, zdravega načina 
življenja kot tudi pozitivnih učinkov 
ustvarjalnosti na naše psiho-fizično 
zdravje," ob tem poudarja koordinato-
rica akcije za Zgornjo Gorenjsko Rina 
Klinar. V zdravstvenem domu v Kranj-
ski Gori bodo 14. oktobra pripravili 
stojnice z informacijami o raku dojke 
ter o zdravem načinu življenja.S
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Pletenine, s katerimi so ovili drevesa v Kranjski Gori, so izdelale stanovalke doma 
Viharnik Angela Rjavec, Olga Šumi Kožina, Marija Kramar Stojanovič in Marija Terlikar, 
skupaj z delovno terapevtko Elviso Čatak.
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MARJANA AHAČIČ

V začetku novembra se bodo pod okri-
ljem KPD Josip Lavtižar odvili že ju-
bilejni 20. Lavtižarjevi dnevi. Organi-
zatorji od četrtka, 2. novembra, in do 
nedelje, 5. novembra, torej med tako 
imenovanimi krompirjevimi počitni-
cami, v gledališki dvorani Ljudskega 
doma v Kranjski Gori tudi tokrat pri-
pravljajo zanimiv kulturni program. 

V goste prihajajo: Tomaž Humar mlaj-
ši, najmlajši zemljan, ki je s kolesom 
obkrožil svet, hrvaška smučarska le-
genda Ivica Kostelič, ki je Grenlandijo 
in Islandijo prečkal s smučmi, izvr-
stna vokalna skupina Il divji, ki zase 

pravijo: Iz naših ust v vaša ušesa in 
prišli boste v nebesa, in gledališka ko-
medija PEEP SHOW v izvedbi Gledali-
šča Tone Čufar Jesenice. Tudi tokrat 
so gostitelji v program vključili tudi 
predstavo za najmlajše.

Lavtižarjevi 
dnevi
Prvi teden v novembru 
bodo v Ljudskem domu 
organizirali že dvajsete 
Lavtižarjeve dneve, ki tudi 
tokrat prinašajo pester 
kulturni program.

Vokalna skupina Il divji: "Iz naših ust v vaša ušesa in prišli boste v nebesa."
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www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

  

Popusti veljajo le ob plačilu z gotovino  
v mesecu oktobru 2017.

POPUST  

NA LEŽIŠČA

v bambus  

prevleki 

-25%



KARMEN SLUGA

V otroškem abonmaju so pripravili šest predstav: Pozor, 
hudobe na delu! (FKD Koroška Bela – 21. oktober), Jaka in 
sraka (SPD Dobrač Hart/Ločilo Avstrija – 18. november), 
Ugrabljeni zajček (KD Jožef Virk Dob – 16. december), Prav
ljica o mezinčku (Lutkovni oder KUD Pirniče – 17. februar), 
Drugačni (KUD Franc Kotar Trzin – 17. marec) in Grdi raček 
(KPD Josip Lavtižar – 14. april). Vpis v abonma bo potekal v 
petek in soboto, 6. in 7. oktobra, ter petek in soboto, 13. in 
14. oktobra, med 18. in 20. uro v Ljudskem domu v Kranjski 
Gori. "Zavedamo se, da moramo tudi najmlajšim približati 
gledališče, da spoznajo vso pravljično lepoto odrskih desk. 
Zato v letošnjem otroškem abonmaju gostimo kar šest 
zelo različnih otroških predstav, ki jih pripravljajo različni 
podmladki kulturnih društev po vsej Sloveniji. Med dru
gim bo premierno predstavo pripravil tudi naš gledališki 
podmladek Otroške dramske skupine KPD Josip Lavtižar, 
ki bo uprizoril pravljico Grdi raček," je v imenu KPD Josip 
Lavtižar povedal Stane Jakelj.
Abonma ljubiteljskih gledališč za odrasle se bo začel no
vembra. Na voljo bo pet predstav: Grenki sadeži pravice 
(KUD Franc Kotar Trzin – 11. november), Vaja zbora (GD 
Kontrada Kanal – 13. januar), Belanski impresarij (KD Bo
hinjska Bela – 10. februar), Ščuke pa ni (AG Vrba Vrbje – 10. 
marec) in Plešejo z d'narjem (KD Domovina OSP – 7. april). 
Vpis v odrasli abonma bo v petek in soboto, 13. in 14. ok
tobra, od 18. do 20. ure v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

"V Kulturno prosvetnem društvu Josip Lavtižar smo ob 
koncu poletja razpisali natečaj za letošnjo abonmajsko se
zono. Ljubiteljska gledališča iz vse Slovenije smo povabili, 
naj se nam pridružijo v abonmaju, kamor lahko sprejme
mo pet najzanimivejših predstav. Odziv je bil precejšen," 
je pojasnil Stane Jakelj. "Naše občinstvo si želi komedij, 
saj popestrijo naš vsakdanjik in polepšajo življenje, zato v 
abon ma povabimo najzanimivejše komedije, ki so dožive
le premiero v preteklem koledarskem letu. Seveda pa vsa
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Lani je občinstvo posebej navdušila predstava Macbeth v izvedbi 
KUD Zarja Trnovlje.
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našim izbranim čajem, kavo ali vročo čokolado v

RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI. 

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

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

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

ko leto v abonma vključimo tudi kakšno odlično dramo, 
kot je bila to lansko leto Macbeth: dih jemajoča, z izvrstno 
režijo in odlično igralsko zasedbo." 

Abonma v Ljudskem domu
Kulturno prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora bo tudi letos poskrbelo  
za otroški in odrasli abonma v Ljudskem domu.

»Naše občinstvo si želi komedij, saj popestrijo 
naš vsakdanjik in polepšajo življenje, zato  
v abonma povabimo najzanimivejše komedije,  
ki so doživele premiero v preteklem 
koledarskem letu. Seveda pa vsako leto  
v abonma vključimo tudi kakšno odlično 
dramo.«



MAJA BERTONCELJ

"Sredina septembra je že tradicionalno čas za spektakel na 
planiški letalnici, za najtežjih 400 metrov na svetu, ko na 
svoj račun pridemo vsi 'posebneži', ki skakalnice ne upo-
rabljamo za tisto, za kar je bila zgrajena. Pa vendar se mi 
zdi, da je vsako leto manj tistih začudenih in več obču-
dujočih pogledov, kar se kaže tudi na številu udeležencev 
tega unikatnega dogodka. Letos se nas je s planiško letal-
nico spopadlo kar tisoč, in to v dežju!" je na blogu zapisal 

eden od favoritov Nejc Kuhar, ki je v moški konkurenci na 
teku Red Bull 400 v finalu pritekel drugo mesto. Slavil je 
Kranjčan Luka Kovačič, ki je s časom 5 minut in 4 sekun-
de tudi postavil rekord prenovljene letalnice. »V zgornjem 
delu sem se mogoče malo prehitro veselil zmage in Nejc 
me je skoraj ujel, zato sem moral dati v ciljnem sprintu 
vse od sebe. Letošnja Planica je bila zato za moje noge tudi 
najbolj pekoča,« je povedal Kovačič, ki je bil predlani na 
velikanki že drugi, lani pa je osvojil četrto mesto. V borbi 
za tretje mesto je bil Avstrijec Jakob Mayer na koncu boljši 
od Matjaža Mikloše in tako preprečil, da bi Slovenci (trije 
Gorenjci) prvič osvojili vse stopničke na tekmovanjih Red 
Bull 400. Med ženskami je zmagala Poljakinja Dominika 
Wisnievska s časom 6 minut in 41 sekund, drugo in tretje 
mesto je pripadlo Slovenkama, Barbari Trunkelj in Ani Ču-
fer. »Teh štiristo metrov je bilo najtežjih v mojem življenju. 
Sem že tekla na Red Bull 400, ampak s planiško se nobe-
na tekma ne more primerjati. Vreme je bilo grozno, res je, 
ampak tek ljudi osrečuje, zato dež ni mogel pokvariti zaba-
ve. Le že tako težko tekmo je naredil še težjo,« je povedala 
zmagovalka.
V gasilski štafeti 4 x 100 metrov so bili najboljši fantje iz 
PGD Žažar, ki so do vrha letalnice potrebovali 2 minuti in 41 
sekund. Drugo mesto je osvojila ekipa PGD Dražgoše, tretje 
Fcc team. V štafeti 4 x 100 metrov se je najbolje odrezala 
ekipa ASK Slavia iz Prage s časom 3 minute in 3 sekunde, 
sledila je njihova ekipa B in na tretjem mestu Slovenci pod 
imenom All Swedish no Finnish.

Po velikanki navzgor vse do rekorda
Letalnica bratov Gorišek je 16. septembra petič v zgodovini Slovenijo in svet izzvala 
k naskoku najtežjih štiristo metrov na svetu. Skoraj tisoč tekmovalcev je bilo iz 
petnajstih držav. Slavil je Luka Kovačič, ki je postavil rekord prenovljene letalnice. 

Tekmovalci so se pognali po strmini. / Foto: Siniša Kanižaj, Red Bull content pool

Na letalnico se je pognalo tudi 66 žensk. / Foto: Siniša Kanižaj, 
Red Bull content pool
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Športni park Ruteč sodi pod okrilje Športnega društva Kranj-
ska Gora, katerega novi predsednik je Robert Plavčak, ki 
pravi, da imajo s parkom še kar nekaj načrtov. Na njem so 
trenutno: dve nogometni igrišči, dve igrišči za odbojko na 
mivki, balinišče, igrišče za kegljanje z nihajno kroglo, otro-
ško igrišče, poligon za kolesarje … V prihodnje naj bi uredili 
gostinsko ponudbo, večnamenski objekt za servisne pro-
store, pojavljajo pa se tudi ideje o umetnem jezeru ... »Brez 
sodelovanja z občino parka ne bi bilo mogoče nadgrajevati. 
Zato smo veseli, da smo skupni jezik našli tudi z županom 
Janezom Hrovatom,« poudarja predsednik društva Robert 
Plavčak in napoveduje, da bodo v letošnjem letu že dokonč-
no dorekli, kaj vse bodo prihodnje leto parku še dodali. 

Že letos sta bili nogometni igrišči poleti polno zasedeni. 
Naj omenimo le hrvaško Reko pod vodstvom trenerja Ma-
tjaža Keka, ki že nekaj let poleti hodi na priprave v vas pod 
Vitrancem in se zelo zadovoljni vedno znova vračajo. Tu 
so trenirali tudi Turki, Izraelci ... Prav tako je domačinom 
lahko v ponos, da ima v Kranjski Gori že nekaj časa kamp 
tudi Nogometna zveza Slovenije. 
Pri Športnem društvu Kranjska Gora si sicer prizadevajo 
tudi za okrepitev članstva. Veterani balinajo, mlajše gene-
racije igrajo odbojko, nogomet, košarko in badminton ... 
Veseli bodo vseh, ki se želijo športno udejstvovati. Že spo-
mladi pa pri Športnem društvu Kranjska Gora načrtujejo 
oživitev nogometne šole za najmlajše. Zato k sodelovanju 
vabijo vse, ki imajo radi šport in rekreacijo. Več si lahko 
preberete na novi spletni strani društva.

Športni park Ruteč se razvija
Na obrobju Kranjske Gore, za naseljem Bezje, leži Športni park Ruteč. V miru, 
tišini, obdan z gozdom in očitno tudi z dobro energijo, saj tja hodijo trenirat znani 
športniki z vsega sveta. 

KARMEN SLUGA

Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos v začetku sep-
tembra izvedlo tradicionalni kolesarski Juriš na Vršič. Udelež-
ba je bila zaradi slabe vremenske napovedi nekoliko slabša 
kot običajno, a na vrh prelaza se je vseeno podalo več kot 400 
kolesarjev. Pri moških je bil najhitrejši Matej Lovše, ki je za 
vzpon potreboval 32 minut in 50 sekund. Drugi je bil Luka Tav-
čar, tretji pa Kristjan Hočevar. Pri ženskah je pedale najhitreje 
vrtela Laura Šimenc, ki je do Vršiča potrebovala 40 minut in 
29 sekund. Druga je bila Maja Škrlj, tretja pa Špela Škrajnar.

Juriš na Vršič

V prvem krogu so gostili ekipo Taborska jama iz Ljubljane 
in izgubili z rezultatom 3332 proti 3361, v setih 3 proti 5. Od 
Kranjskogorcev je bil najboljši novinec v ekipi Milovan Rado-
njič z rezultatom 578, Drago Filipaj pa s 575 podrtimi keglji. 
V drugem krogu so gostili ekipo Portoroža in zmagali s 3345 
proti 3264, v setih je bilo 5 proti 3. Znova je bil najboljši Milo-
van Radonjič z rezultatom 592, Drago Filipaj pa s 585 podrtimi 
keglji. V tretjem krogu so igrali pri ekipi Adergas v Kranju in 
izgubili s 3118 proti 3041, v setih 5,5 proti 2,5. Najboljši je bil 
Miran Sluga z rezultatom 518, Boštjan Kos pa s 508 podrtimi 
keglji. 14. oktobra bodo gostili ekipo Ljubelja.

Kegljači začeli sezono 

TENIŠKI KLUB TOP-TEN 

Vabi, da se nam pridružite!

 VABLJENI VSI SONÈKI

PROGRAMI:  MINI SONČEK (5.–7. leta starosti) 
 MIDI SONČEK (8.–10. leta starosti)

DRUŽABNOST, PESTRA VADBA, STROKOVNOST,
so rdeča nit teniške šole, ki jo vodijo trenerji TK Top-Ten 

na zunanjih in pokritem igrišču, v kampu Kamne na Dovjem.

VPIS:
spomladanski: do 1. 5. oz. do zapolnitve mest v skupinah
jesenski: do 15. 9. oz. do zapolnitve mest v skupinah
zimski: do 15. 11. oz. do zapolnitve mest v skupinah

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
telefon: 041 418 444
e-pošta: lara.glavic@hotmail.com, bj.topten@gmail.com
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URŠA PETERNEL

Ivica Kostelić in Miha Podgornik sta prva smučarja, ki sta 
letos peš in na smučeh prečkala Grenlandijo. V dobrih 
osemnajstih dneh sta opravila 582 kilometrov dolgo pot 
od zahoda do vzhoda, v povprečju 36 kilometrov na dan, 
v najdaljšem dnevu kar 80 kilometrov, se z najnižje toč-
ke 0 nadmorske višine dvignila do najvišje točke okrog 
2500 metrov nad morjem, in to ob temperaturah pod mi-
nus 30 stopinj Celzija in ob nenehnem vetru, ki je pihal s 
hitrostjo do 120 kilometrov na uro. Prav slabe vremenske 
razmere in veter, imenovan pitoraq, so odpravo naredili 
izjemno zahtevno, Kostelić je najtežje grenlandske dni v 
svojem dnevniku opisal kar kot "kalvarijo". A cilj sta, četudi 
s skrajnimi močmi in kljub ozeblinam, dosegla. O tem, kaj 
vse sta doživljala na poti, sta govorila tudi na potopisnem 
predavanju v Slovenskem planinskem muzeju, kjer sta 
zaradi velikanskega zanimanja obiskovalcev in prenapol-
njene velike dvorane morala pripraviti kar dve predavanji.
 

ROMANTIČNA ISLANDIJA, BRUTALNA GRENLANDIJA

Priprave na prečenje Grenlandije so potekale leto dni, sta 
povedala Ivica in Miha. Skupaj sta tako lani prečila Islan-
dijo od najsevernejše točke do Reykjavika. Petsto kilometrov 
dolgo pot sta peš in s smučmi prehodila v petnajstih dneh, 
a ker sta imela srečo z vremenom, sta odpravo imenovala 
kar "romantično". S prečkanjem Grenlandije sta želela nare-
diti korak več, a ker so bili vremenski pogoji tako brutalno 
drugačni, je bila tudi odprava povsem drugačna od tiste na 

Islandiji. Prečenje Grenlandije običajno traja okrog 25 dni, 
letno se na pot odpravi okrog dvajset odprav, a večina poleti. 
Miha in Ivica sta na pot šla aprila, kar se je izkazalo za (pre)
zgodaj. Bila sta prva ekspedicija, ki je letos prečkala ta najve-
čji otok na svetu. Tako je bilo izredno mraz, temperature so 
bile nižje od minus 30 stopinj Celzija, a kot sta povedala fan-
ta, mraz sploh ni bil tako velik problem, zlasti ne podnevi, 
ko sta se gibala. Težje je bilo ponoči, ko se telo ohladi, in Ivica 
je nasmejal obiskovalce z zgodbo o tem, kako se je v spalni 

Ivica in Miha o prečenju Grenlandije
Hrvaški smučarski as Ivica Kostelić in ekstremni športnik ter biatlonski trener 
Miha Podgornik sta s potopisnim predavanjem o prečenju Grenlandije povsem 
napolnila Slovenski planinski muzej.

Ivica in Miha na predavanju v Slovenskem planinskem muzeju  
/ Foto: Urša Peternel 
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

vreči grel celo s plastenko s toplim urinom ... Miha se za 
tako poseben termofor ni odločil ... Tisto, kar ju je na poti 
"ubijalo", pa je bil veter, znameniti grenlandski pitoraq, ki 
piha nenehno s hitrostjo med 100 in 120 kilometri na uro. 
Pihal je ves čas, razen nekaj ur na celotni poti, in to v prsi. 
Zahtevna je bila tudi difuzna svetloba, saj je težko držati 
smer, sta povedala, pa tudi sneg je bil zelo počasen. Na 
predavanju sta govorila tudi o opremi; s seboj sta vlekla 
sani, izdelane prav zanju na Norveškem, z 80 kilogrami 
opreme. Med najpomembnejšimi kosi so bili zagotovo šo-
tor in kuhalnik (saj sta morala topiti sneg za vodo), vsak je 
imel s seboj dva para smuči, oblačila in obutev. Vzela sta 
za dvajset dni hrane (zlasti dehidrirane), dnevno sta za-
užila za okrog pet tisoč kalorij, a v takem mrazu in vetru 
bi jih morala vsaj osem ali devet tisoč, sta povedala. Tako 
sta na koncu oba izgubila po nekaj kilogramov, Ivica celo 
šest. Zelo pomembno je tudi, kako razporediš hrano čez 
dan, kako pogosto piješ, kako načrtuješ počitke, kje posta-
viš šotor ... Nepogrešljiv del opreme je bila tudi navigacija, 
s seboj sta med drugim imela več kompasov, satelitski 
telefon in napravo PLB (Personal Locator Beacon) za stik 
z reševalnimi službami. Miha je imel s seboj tudi opremo 
za snemanje in fotografiranje, tako so nastale prečudovi-
te fotografije in posnetki.

GLAVA, GLAVA, SAMO GLAVA

Najpomembnejše stvari na tako ekstremni odpravi so 
psihična pripravljenost, fizična pripravljenost in opre-
ma. Če manjka ena, v polarnih razmerah ne gre, sta 
poudarila. V določenih trenutkih moraš biti res trden, 
sta dejala, zelo pomembna pa je tudi medsebojna spod-
buda. Tako sta bila drug drugemu v veliko pomoč, ko so 
ju na trenutke skušali premagati utrujenost, enoličnost, 

neprespanost, mraz in veter. "Glava, glava, samo glava!" 
je o tem, kaj je na takšni odpravi najpomembnejše, dejal 
Miha. Ivica pa je v šali dodal: "Če želite testirati svojo voljo, 
pojdite v aprilu na Grenlandijo!" Sam, pravi, (v aprilu) ne 
bi šel nikoli več.
In kaj ju je pot naučila? Kot je Miha napisal na svoji Face-
book strani: "Sva se česa naučila, odnesla kakšno pame-
tno lekcijo? Zagotovo. Tak podvig te ne more pustiti rav-
nodušnega. Glavna lekcija je bila strpnost: narave se ne da 
prelisičiti, ni bližnjic. Sprejeti situacijo in nadaljevati." In 
naslednja odprava? "Bomo še videli ..." sta se nasmejala.

Miha Podgornik je pripravil tudi 53-minutni 
dokumentarec o prečenju Grenlandije z 
naslovom Proti horizontu, ki si ga je mogoče 
ogledati na YouTubu.
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JANKO RABIČ

V Slovenskem planinskem muzeju v 
Mojstrani nadaljujejo z organizacijo 
različnih dogodkov. V petek, 29. sep-
tembra, so predstavili letošnji Gorski 
maraton treh dolin, ki so ga 1. julija 
člani Planinskega društva Dovje - 
Mojstrana organizirali z legendarnim 
domačim gorskim tekačem Franci-
jem Teražem in ženo Anico. 
Glavni cilj izvedbe je bil promocija 
gorskega teka ter širše tudi planinstva 
in turizma v krajih pod Triglavom. V 
dvorani muzeja so se zbrali člani or-
ganizacijskega odbora, zmagovalca 
maratona Anja Klančnik in Franci 
Volkar, drugi tekmovalci, domačini in 
drugi ljubitelji gorskega teka.
Predsednik Planinskega društva Dov-
je - Mojstrana Grega Berce ter Franci 
in Anica Teraž so predstavili obsežne 
priprave in izvedbo maratona, ki je bil 
za vse velik organizacijski in tehnični 
zalogaj. Precej dodatnega dela jim je 
povzročila slaba vremenska napoved, 
ki pa se potem na dan izvedbe mara-
tona ni uresničila. Ker niso želeli ne-
všečnosti, posebej v zahtevnem gor-
skem okolju, so se odločiti za nekoliko 
krajšo traso v dolžini 42 kilometrov 

ter s 1600 metri vzponov in spustov. 
Veliko dela, tako z vabili, s prijava-
mi ter potem na terenu, sta opravi-
la Franci in Anica. Pomagali so člani 
planinskega društva in drugi prosto-
voljci, ki so skupaj zaslužni, da je ma-
raton uspel. Želja vseh je, da maraton 
postane tradicionalen in da privablja 

ljubitelje gorskega teka. To bo mogo-
če le, če bodo v Mojstrani in okolici še 
drugi pokazali voljo za sodelovanje. 
Drugod, kjer organizirajo takšne ma-
ratone, celoten kraj živi za uspešno 
izvedbo. V nadaljevanju so pripravili 
tudi video predstavitev celotnega gor-
skega maratona. 

Gorski maraton za promocijo krajev  
pod Triglavom 
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani nadaljujejo z organizacijo 
različnih dogodkov. V petek, 29. septembra, so predstavili letošnji Gorski maraton 
treh dolin.

Zmagovalca teka Anja Klančnik in Franci Volkar, Franci in Anica Teraž ter predsednik PD 
Dovje - Mojstrana Grega Berce

Pomagali so člani planinskega 
društva in drugi prostovoljci, 
ki so skupaj zaslužni, da je 
maraton uspel. Želja vseh 
je, da maraton postane 
tradicionalen in da privablja 
ljubitelje gorskega teka. To bo 
mogoče le, če bodo v Mojstrani 
in okolici še drugi pokazali 
voljo za sodelovanje.

MARJANA AHAČIČ

Gornjesavski muzej Jesenice, v okvir katerega sodita tudi Liznjekova domačija v Kranj-
ski Gori in Kajžnkova hiša v Ratečah, je s 1. oktobrom prešel na zimski odpiralni čas. 
Liznjekova domačija je tako do pomladi odprta od torka do nedelje med 10. in 16. uro, 
Kajžnkova hiša pa od torka do sobote med 9. in 16. uro. Slovenski planinski muzej je 
od 15. septembra do konca maja odprt vsak dan od 9. do 17. ure, razen 1. novembra, 
ko bo muzej zaprt.

Muzeji že po zimskem času



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 branje
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MARJANA AHAČIČ

Ne pozabimo zgodovine, korakajmo skupaj v prihodnost; 
strpno, umirjeno in spoštljivo, je bil moto srečanja, ki so 
ga člani društva Zveze borcev za vrednote NOB Dovje - 
Mojstrana pripravili 3. septembra v dolini Vrata. 
"Izbrali smo različne pohodniške poti in se na koncu 
zbrali pri koči, ki nosi ime po pogumnih padlih partiza-
nih. Ob čudovitem vremenu smo pripravili bogat kultur-
ni program, dr. Janez Breznik pa je ob zvokih harmonike 
in s petjem popestril naše srečanje," je dogajanje povzela 
dolgoletna kronistka Zveze borcev za vrednote NOB Dovje 
- Mojstrana Sonja Mirtič.
V Vratih stoji znameniti klin, spomenik partizanom gor-
nikom, padlim med drugo svetovno vojno. "V konstruk-
cijski delavnici v Železarni Jesenice so spomenik, klin, 
izdelali iz debele pločevine, nato so ga s konjsko vleko od-
peljali v Vrata. Pri delu je sodeloval tovariš Pavel Krzna-
rič, danes 90-letnik, kurir NOB in zdaj član Zveze borcev, 
ki se dogodkov dobro spominja, kako so klin, ki v višino 
meri več kot tri metre, zanka pa 90 centimetrov, pričvr-
stili na mogočno skalo. Pravijo, da je to največji plezalni 
klin na svetu. Mimo njega hodi nešteto turistov, ki se 
fotografirajo ob njem, klin pa spominja na čas NOB. Spo-
menik je bil odkrit 1953. leta, ob 60-letnici Planinskega 
društva Jesenice in osmi obletnici osvoboditve," še pojas-
njuje Sonja Mirtič. 

Srečanje v Vratih
Tudi letos so člani Združenja borcev 
za vrednote NOB Dovje - Mojstrana 
pripravili tradicionalno srečanje.

V dolini Vrata stoji znameniti klin, spomenik partizanom gornikom, 
padlim med drugo svetovno vojno. / Foto: Jože Mirtič

Zbrali so se pri koči, ki nosi ime po padlih partizanih.  
/ Foto: Jože Mirtič
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KARMEN SLUGA

Počitnic je konec, a petošolci z Osnov-
ne šole Josipa Vandota Kranjska Gora 
se jih z veseljem spominjajo, saj so jih 
prvi teden v septembru podaljšali s 
šolo v naravi v Novigradu. Da je bilo 
še bolj zanimivo, so s seboj povabili 
tudi Chiaro Sandifer, Angležinjo, ki 
je na šolo za skoraj mesec dni prišla 
poučevat angleški jezik. Šola že nekaj 
let namreč sodeluje v projektu »native 
speaker« za angleški jezik, ki vključu-
je obisk študenta iz Anglije v sklopu 
Angleške knjižnice Andrewa Milesa. 
Na poti na morje so si ogledali sta-

ro obmorsko mesto Piran, Akvarij in 
Muzej podvodnih dejavnosti. Chiarri 
so pokazali, kako raznolika je naša 
dežela, nad katero je bila navdušena. 

»Tako Kranjska Gora s hribi kot tudi 
morje so mi bili zelo všeč. Rada sem v 
družbi otrok, ki so pokazali veliko za-
nimanja za angleški jezik. Presenetilo 
me je, da nekateri že zelo dobro govo-
rijo angleško. Čas, ki sem ga preživela 
tu, je prehitro minil,« je povedala Chi-
arra.
Šole v naravi se je udeležilo 29 petošol-
cev, ki so letovali v otroškem letovišču 
ZDPM Jesenice. Velik poudarek so dali 
šoli plavanja. Vsi učenci so dobili pri-
znanja v plavanju, podeljenih je bilo 
kar devet zlatih delfinov. Seveda so se 
veliko naučili tudi o morju in življenju 
v njem in ob njem.

Chiarra med kranjskogorskimi osnovnošolci 
Kranjskogorski osnovnošolci so letos v šolo v naravi povabili Chiarro Sandifer, 
Angležinjo, ki je na šolo za mesec dni prišla poučevat angleški jezik.

Na poti na morje so si ogledali staro obmorsko mesto Piran, Akvarij in Muzej podvodnih dejavnosti. Chiarri so pokazali, kako raznolika 
je naša dežela, nad katero je bila navdušena.

»Tako Kranjska Gora s 
hribi kot tudi morje so mi 
bili zelo všeč. Rada sem v 
družbi otrok, ki so pokazali 
veliko zanimanja za angleški 
jezik. Presenetilo me je, da 
nekateri že zelo dobro govorijo 
angleško. Čas, ki sem ga 
preživela tu, je prehitro minil."
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BETONARNA SAVA
  vrhunski, ekološko predelani  
materiali in betoni z A testi 

 najmodernejša tehnologija AMMANN

  najmodernejša pralnica in  
separacija peska TEREX

 dostava betonov in peskov 

 strokovno svetovanje 

BETONARNA SAVA, d. o. o., HRUŠICA (stara lokacija)  I  telefon: 080 50 60
Delovni čas: pon.–pet. 7–17, sobote 7–13  I  www.betonarna-sava.si  I  info@betonarna-sava.si
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KARMEN SLUGA

Ruska kapelica pod Vršičem je letos privabila ogromno obi-
skovalcev. Vsak ponedeljek v juliju in avgustu je bil tam dan 
odprtih vrat, ko je član Društva Slovenija - Rusija Simon 
Oblak odprl vrata kapelice in obiskovalcem povedal kaj tudi 
o njeni zgodovini. »Letos je bil obisk izjemen, samo ob pone-
deljkih je prišlo od 300 do 400 ljudi, tako Slovencev kot tuj-
cev. Tako da v letošnjem poletju lahko naštejemo na tisoče 
obiskovalcev,« pravi Oblak in dodaja, da je bil dobro obiskan 
tudi ruski teden pred slovesnostjo konec julija pri Ruski ka-
pelici. »Upam, da bo prihodnje leto ne le ruski teden, ampak 
ruski mesec, da bomo dogajanje potegnili na več dni. Prav 
tako si želim več promocije za Pot miru, ki lepo oriše doga-
janje pod Vršičem,« želja ne skriva Simon Oblak in vse, ki jih 
zgodovina zanima, vabi na ogled Ruske kapelice. 

Izjemno zanimanje za Rusko kapelico 

V letošnjem poletju je Rusko kapelico obiskalo na tisoče 
obiskovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
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URŠA PETERNEL

Triindvajsetega julija so na Turistič-
ni kmetiji Košir v Kranjski Gori obe-
ležili zanimivo obletnico: pred sto 
petnajstimi leti, 23. julija 1902, se je 
v knjigo gostov vpisala prva gostja, 
vdova po sodniku Amalie Ribitsch, ki 
je iz Laibacha (Ljubljane) pripotova-
la z vnukom Konradom in kuharico. 
Tisto prvo knjigo gostov na Turistični 
kmetiji Košir skrbno hranijo, skupaj s 
številnimi fotografijami, starimi več 
kot sto let. Današnja gospodarja Aleš 
in njegova žena Gabriela sta že četrta 
generacija, ki ohranja družinsko tra-
dicijo ukvarjanja s turizmom, od leta 
2002 v obliki turistične kmetije.
Aleš izvira iz znane kranjskogorske 
družine Koširjevih; njegov dedek Jo-
žef je bil lesni trgovec, v posesti je 
imel veliko gozdov in žago. Jožefova 
žena Matilda, Primorka, ki je bila po-
znana pod imenom Omama, je bila 
dobra gospodinja, in ker je želela ku-
hati tudi za druge, ji je mož to omogo-
čil. Odprla sta gostilno in začela odda-
jati tujske sobe, gostišče pa je bilo ves 
čas dobro obiskano. Po moževi smrti 
ga je Omama vodila sama, pomagal 

pa ji je možev brat Lojz in vse bolj tudi 
sin Jože. O pestri zgodovini Koširjeve 
domačije pričajo ohranjene fotografi-
je: med gosti je bil denimo celo Ivan 
Cankar, za domačijo na hribu Trebež 
je bila zgrajena ena prvih smučarskih 
skakalnic, Alešev oče Jože na eni od 
fotografij sedi v jadralnem letalu, ki 
so ga zgradili domači fantje s pomo-
čjo Stanka Bloudka, med drugo sve-
tovno vojno so pri njih letovali otroci 
iz Berlina ... A na zadnji dan druge 
svetovne vojne, 7. maja 1945, se je zgo-
dila tragedija. Gostišče je zajel velik 
požar in večina od treh stavb je pogo-
rela do tal. Družina se je morala zača-
sno naseliti pri sosedih, za preživetje 
pa sta Alešev oče Jože in mama Marja 
kmalu začela oddajati sobe. Sčasoma 
so ponudbo razširili v novo zgrajeni 
hiši, ko je po letu 1990 vodenje doma-

čije prevzel Aleš z ženo Gabrielo, po 
rodu Nemko, pa se je lotil gradnje še 
ene, apartmajske hiše. Leta 2002, ob 
stoti obletnici prvega vpisa v knjigo 
gostov, so dobili tudi uraden naziv 
turistična kmetija z nastanitvijo. Po 
Aleševih besedah so gozdarska kmeti-
ja s 60 hektari gozdov, medtem ko so 
hlevi za konje in bike zdaj prazni in 
čakajo na boljše čase. Danes imajo pri 
Koširjevih na voljo sedemnajst postelj 
v treh apartmajih in treh sobah. Ga-
briela gostom pripravlja zajtrke z do-
mačo hrano: kruhom iz krušne peči, 
marmeladami iz na vrtu nabranega 
sadja, domačimi sokovi in pecivom. 
Mleko in mlečne izdelke ter salame 
dobijo z bližnjih kmetij. Med gosti 
prevladujejo tujci: Nemci, Francozi, 
gostili so celo Mehičane, Avstralce, 
Novozelandce, Irce ... 

Turistična kmetija z dolgo tradicijo
Pred sto petnajstimi leti so na Turistični kmetiji Košir v Kranjski Gori sprejeli 
prvo gostjo, vdovo po sodniku Amalie Ribitsch. Družinsko tradicijo ukvarjanja s 
turizmom nadaljuje že četrta generacija Koširjev, Gabriela in Aleš.

Gabriela in Aleš Košir pred turistično kmetijo v Kranjski Gori / Foto: Gorazd Kavčič

Knjiga gostov z vpisom prve gostje, to je 
bila Amalie Ribitsch.
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MAJA BERTONCELJ

Planica je prejšnji konec tedna gostila zadnji dve tekmi po-
letne velike nagrade FIS v nordijski kombinaciji. Fantje so 
najprej lovili daljave na 139-metrski Bloudkovi velikanki, 
nato pa so se pomerili še na rolkah, na desetkilometrski 
progi Nordijskega centra.
Na obeh tekmah je zmagal odlični Norvežan Magnus 
Moan, ki je bil najboljši v seštevku skokov in teka na rolkah 
na deset kilometrov. Do obeh zmag je prišel na tekaškem 
delu. Za Moanom sta bila na prvi tekmi še dva Norvežana, 
in sicer Espen Andersen in Jan Schmid, na drugi pa njegov 
rojak Jarlo Magnus Riiber in Avstrijec Martin Fritz. 
V soboto je bil najvišje uvrščeni Slovenec Marjan Jelenko na 
12. mestu, v nedeljo pa na 14. mestu 18-letni Vid Vrhovnik, kar 
je njegova najboljša uvrstitev v karieri. Z nastopi je bil zado-
voljen tudi Mitja Oranič, glavni trener naših kombinatorcev.
Skupni zmagovalec poletne velike nagrade je po novih pravi-
lih FIS postal Estonec Kristjan Ilveš, Jelenko je peti. Nordijski 
kombinatorci bodo zimsko sezono začeli konec novembra.

Najboljši nordijski kombinatorci prvič v Planici
Z dvema tekmama se je pretekli konec tedna zaključila letošnja poletna velika 
nagrada. Obakrat je zmagal Norvežan.

Na tekmovanju je bil tudi Franci Petek. / Foto: Primož Pičulin

Norvežani so na prvi tekmi slavili trojno zmago. 

Izkazal se je tudi mladi Slovenec Vid Vrhovnik (številka 10). 
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Petek, 6. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

TEDDY LION BAND

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

Sobota, 7. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GALA DANCE ORCHESTRA

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

Torek, 10. oktobra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Torek, 10. oktobra • 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. ure na:  
TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski muzej v 
Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

Petek, 13. oktobra • Rateče, cerkev Sv. Duh, ob 19.00

ORGELSKI KONCERT

Organizator: Matjaž Meglič, info: matjaz_meglic@hotmail.com

Petek, 13. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

26-LETNICA KORONE

20.00–24.00 brezplačna pogostitev s srečelovom, praznično torto in 
žrebanjem nagradne igre 26th Anniversary

21.00 & 23.00 Alessandro Ristori & Portofinos, koncert 

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

Sobota, 14. oktobra • Gozd - Martuljek, parkirišče nasproti Gostilne 
Jožica, od 10.00 do 13.00

SMNJ U RUTAH

Organizator: TD Gozd Martuljek 
Info: info@td-gozdmartuljek.si, 031 309 125

Sobota, 14. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

ALESSANDRO RISTORI & PORTOFINOS

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

Nedelja, 15. oktobra • Rateče, Trg na Gorici, od 9.00 do 14.00

RATEŠKI SMENJ 

Organizator: TD Rateče Planica 
Info: info@ratece-planica.si, 04 587 60 41

Torek, 17. oktobra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Torek, 17. oktobra • Kranjska Gora, pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHODNIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU

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

Petek, 20. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

SLOVENSKI VEČER & VESELI BEGUNJČANI

20.00–22.00 brezplačna pogostitev

21.00 & 22.30 večer narodno-zabavne glasbe

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

Sobota, 21. oktobra • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 17.00

POZOR, HUDOBE NA DELU!

Vinko Möderndorfer, FKD Koroška Bela

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora 
Informacije: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673 
Prodajno mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (eno uro pred 
predstavo), režija: Ana Palovšnik 

Sobota, 21. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

AKORDIKA

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

Sobota, 21. oktobra • Kranjska Gora, Dvorana Vitranc, od 20.00 dalje

OKTOBER3FEST – FESTIVAL 3 DEŽEL

Veseli Begunjčani, Veseli Svatje, Extra Kvintet, Slovenski muzikantje, 
Die Grazer Spatzen

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

Torek, 24. oktobra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Torek, 24. oktobra • Kranjska Gora, pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHODNIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU

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

Petek, 27. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

DIXIE NIGHT & DIXIE SHOCK BAND

20.00–22.00 brezplačna pogostitev

21.00 & 22.30 tematska zabava

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

oktober 2017
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Sobota, 28. oktobra • Mojstrana, pred Pošto, ob 10.00

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC

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

Sobota, 28. oktobra • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

LUCIENNE & 3LATIN ORCHESTRA

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

Sobota, 28. oktobra • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

MUZEJSKI VEČER: INVAZIVKE NA POTI 

Predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih

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

Sobota, 28. oktobra • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 15.30, 17.15, 
19.15 in 21.00

MOJ KINO

15.30 Moj mali poni: Film

17.15 Trdi oreh 2

19.15 Mame na večerji

21.00 Milice 2

Organizator: MOJ KINO, informacije: www.mojkino.si 
Cena vstopnice: 6,5 EUR, člani Mojkino Klub 4,99 EUR 
Prodajna mesta vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom  
Kranjska Gora (eno uro pred začetkom predvajanja filma)

Torek, 31. oktobra • Gozd - Martuljek, Rute Center, od 18.00 do 21.00

KOSTANJEV VEČER

Organizator: TD Gozd Martuljek 
Info: info@td-gozdmartuljek.si, 031 309 125

Torek, 31. oktobra • Kranjska Gora, terasa in Ovalna dvorana hotela 
Ramada Resort Kranjska Gora, od 17.00 do 20.00

ZABAVA ZA NOČ ČAROVNIC

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

Torek, 31. oktobra • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih 
Info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Torek, 31. oktobra • Kranjska Gora, pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHODNIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU

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

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

Petek, 9. junija–nedelja, 17. septembra • Kranjska Gora,  
Liznjekova domačija

MUZEJSKA RAZSTAVA: IZ ZASEBNIH ZBIR IV. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, zasebni zbiralci 
Info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

Petek, 22. septembra–nedelja, 3. decembra • Kranjska Gora,  
Liznjekova domačija 

IZ STRAŽIŠČA PO EVROPI – SITA IZ KONJSKE ŽIME 

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