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2 ZGORNJESAV'C 

IZ VSEBINE

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

Na naslovnici:  Zima v Mlačci 
Foto:  Primož Pičulin

Naslednja številka izide 3. februarja 2017.
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Iz vsebine:
Spet smuka v Mojstrani
Domači podjetnik Janez Zajšek je spet pripra-
vil smučišče v Mojstrani, ki ga ima upravlja 
dvanajsto sezono.

Stran 4

Hotel Lek prodan 
Farmacevtsko podjetje Lek je svoj hotel v 
Kranjski Gori prodalo nizozemski družbi Com-
frot Hotel Management. V pogodbi z novim 
lastnikom izposlovali ohranitev vseh delovnih 
mest.                                                Stran 5

Zakurili v krušni peči
V Liznjekovi domačiji so spet zakurili v krušni 
peči in v njej spekli hrustljavo zapečen doma-
či kruh.
   

Stran 13

Tale moj uvodnik danes pišem pod vtisom 
prijetnih dogodkov v naši občini preko pra-
znikov in prehoda v novo leto. Mineval mi je 
s pridihom adventnega časa, obiskov starej-
ših v domovih za ostarele pa veselih, razigra-
nih obrazov na različnih prireditvah širom 
naše čarobno okrašene občine.

Naj omenim samo čudovit koncert naše 
godbe, odete v nove rateške noše, pa državno 
prvenstvo v skokih pod reflektorji v Planici, 
obiske vseh treh dobrih mož, jaslice v ledu in 
silvestrovanje na prostem, tako v Mojstrani 
kot v Kranjski Gori. Vsepovsod veseli obrazi, 
zadovoljstvo in navdušenje v srcih. Lep ob-
čutek, da so se ljudje še pripravljeni družiti, 
se veseliti, da življenje še vedno teče normal-
no in si s sosedom še vedno sežemo v roko.

Vse lepo se konča, ko prižgemo televizijo 
in prebiramo novice v raznoraznih medijih. 
Same šokantne novice o napadih skrajnežev, 
vojne, razmesarjena trupla. Pa mrki obrazi, 
sovraštvo in nasilje, da človeka spreleti srh, 
kako bomo delali za mizerne pokojnine še 
nekaj let po svoji smrti, vse to in še več nam 
vsakodnevno servira senzacionalistična poli-
tika in dnevni tisk.

Kljub vsemu pa gredo stvari v pravo smer. 
Rojevajo se otroci, v šolah in vrtcih se počasi 

dviga število učencev, marsikatera mlada 
družina si bo zgradila svoj prostor pod son-
cem v naših krajih in stvari le niso vse tako 
črne, kot nam jih prikazujejo. 

Dobili smo žensko leta, ki nam je lahko 
vsem za vzor in nam je pokazala, kaj vse se 
da doseči s predanostjo svojemu poklicu, hu-
manitarnosti in pomoči ljudem v stiski. Po-
nosni smo nate, Eva Macun, naša zdravnica.

Tudi stvari v gospodarstvu se popravljajo in 
število nočitev kljub pomanjkanju kaže na ve-
liko zanimanje in povpraševanje po preživlja-
nju počitnic v celotni občini Kranjska Gora. 
Pohvaliti moram vse, ki se trudite za dobro 
počutje gostov, posebej vse, ki vam je od Moj-
strane do Planice uspelo izdelati zadostne ko-
ličine umetnega snega, da lahko vsi, tako go-
stje kot mi, domačini, brezskrbno smučamo, 
skačemo in tečemo na smučeh. Prav turizem 
kot glavna gospodarska veja pa v dolini gene-
rira vse ostale panoge in verjamem, da v letih, 
ki prihajajo, ostane kak evro več v proračunih 
prav vseh, ki živijo od dela na tem koncu.

V upanju na lepo nadaljevanje zime, na ne-
kaj naravnega snega in tisti pravi, suhi mraz 
v dolini pod Triglavom, Prisankom in Jalov-
cem vas lepo pozdravljam.

Jani Hrovat, župan

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani

Foto: Gorazd Kavčič

Tudi v letošnjem letu bo Zgornjesav'c predvidoma izhajal vsak prvi petek v mesecu. Nasle-
dnja številka bo tako izšla v petek, 3. februarja 2017; v njej bo tudi prva letošnja literarna 
priloga Šepet časa v Zgornjesavski dolini. Naslednja številka bo v vaših domovih 7. aprila, 
nato 5. maja, 2. junija, 7. julija, 11. avgusta, 1. septembra, 6. oktobra in kot zadnja v no-
vem letu 1. decembra 2017. M. A.

Izidi Zgornjesavca v letošnjem letu
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OBČINSKE NOVICE

Marjana Ahačič

Občinski svet Kranjske Gore je na zadnji 
seji pred novim letom potrdil proračun za leto 
2017, v katerem je načrtovanih za 8,4 milijo-
na evrov prihodkov ter 9,8 milijona odhod-
kov. Ocenjeni primanjkljaj bo pokrit iz prora-
čunskih presežkov preteklih let. »Proračun je 
gospodarsko razvojno naravnan, s tem da ni-
smo krčili socialnih transferjev, tudi na po-
dročjih kulture in športa ohranjamo bogato 
financirane. Veseli smo, da Kranjska Gora iz 
turizma pridobi precejšnja sredstva, kar nam 
omogoča proračun, s katerim lahko izvedemo 
številne projekte,« je zadovoljen župan Janez 
Hrovat.

Kot pravi, bodo tudi v prihajajočem letu na-
daljevali z majhnimi, a učinkovitimi projekti 
po vsej občini. »Od Rateč, kjer bomo asfalti-
rali in uredili vaško jedro, do odkupov ze-
mljišč za ureditev dodatnih kolesarskih pove-
zav. Uredili bomo stari gasilski dom v Podko-
renu in center Kranjske Gore, sanirali špor-
tno-pripravljalni center Ruteč, kjer želimo 
imeti kvalitetno nogometno igrišče s pripada-
jočo infrastrukturo. Uredili bomo vrh Vršiča, 
sanirali parkirišča, in če bo mogoče, uredili 
informacijsko točko s sanitarijami. V Mar-
tuljku sta v načrtih ureditev pločnika in pre-
plastitev ceste, prav tako v Martuljku bi radi 
uredili še eno plezalno pot v soteski Hladni-
ka, s parkirišči, seveda. Pred nami je še izgra-
dnja vodohrana v Podkorenu, za kar bomo 

potrebovali 250 tisoč evrov. V Mojstrani bi 
radi sofinancirali cesto v Vrata, prihodnje 
leto bo odprtje informacijske točke Topolino 
z mostom. Imamo že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za rekonstrukcijo objekta stare 
šole na Dovjem, kjer bomo zgradili tri nova 
občinska stanovanja. Gradbeno dovoljenje je 
že pridobljeno tudi za stari gasilski dom v 
Podkorenu, spomladi začnemo z rekonstruk-
cijo.« Ob tem so svetniki sprejeli še amandma 

k proračunu, s katerim so dodatnih 109 tisoč 
evrov namenili obnovi kulturne dediščine. 
Država je namreč že objavila razpis za sofi-
nanciranje tovrstnih projektov, občina pa 
mora, če želi pridobiti državni denar, zanje v 
proračunu zagotoviti del lastnih sredstev. V 
Kranjski Gori načrtujejo, da bodo na ta način 
lahko obnovili Psnakovo žago in mlin ter dve 
znamenji – eno v Kranjski Gori pri hotelu 
Kompas in drugo v Podkorenu.

Potrdili proračun za letošnje leto
Tik pred koncem leta je kranjskogorski občinski svet soglasno potrdil proračun za leto 2017.  
Z amandmajem dodatna sredstva za obnovo kulturne dediščine.

Svetniki so proračun za leto 2017 soglasno podprli.

Marjana Ahačič

Občinski svet je imenovanje podžupana Blaža 
Knifica za novega direktorja Komunale Kranj-
ska Gora potrdil z dvanajstimi glasovi za in 
dvema proti. Štiriletni mandat se mu je začel s 
prvim januarjem letos.

»Komisija ni imela lahkega dela, izbirali so 
med tremi kandidati, ki so vsi sposobni in izku-
šeni, a kljub vsemu mislim, da bomo z Blažem 
Knificem, ki je bil kot podžupan že doslej pose-
bej odgovoren za komunalo, zadovoljni, da se 
bo njegovo delo poznalo v naši dolini, na njeni 
urejenosti, čistosti in seveda na ceni storitev,« je 
imenovanje Knifica, ki bo po dvanajstih letih na 
čelu Komunale Kranjska Gora zamenjal dose-
danjo direktorico Henriko Zupan, komentiral 
župan Kranjske Gore Janez Hrovat.

Kot pravi Knific, bo njegova prva naloga ob 
prevzemu nove funkcije projekt posodobitve in 
pregleda procesov ter uvajanje novosti in izbolj-
šav. »Področje sicer poznam, saj prihajam iz 
komunalne dejavnosti; že deset let sem zapo-
slen pri večjem komunalnem podjetju, enota, ki 
jo vodim, pa šteje štirideset ljudi.«

Kolege svetnike je Knific na seji tudi seznanil, 
da se z nastopom nove funkcije umika iz občin-
skega sveta. »Mislim, da je tako prav, da je tre-
ba dvigniti prag kulture politike. Ob nastopu 
nove funkcije bom tako podal pisno izjavo o 
odstopu s funkcije podžupana in svetnika, od-
stopil bom iz vseh občinskih odborov in komi-
sij. Mislim, da je to edino pravilno. Posvetil se 
bom vodenju podjetja, ki ga bom prevzel, delo 
občinske uprave in svetnikov pa bom seveda 
zavzeto spremljal kot občan.«

Blaž Knific novi direktor Komunale
Občinski svet je na zadnji seji konec lanskega leta potrdil imenovanje podžupana Blaža Knifica  
za direktorja Komunale Kranjska Gora. Knific je štiriletni mandat začel s prvim januarjem in se bo, 
kot je zatrdi ob imenovanju, odpovedal vsem funkcijam v lokalni politiki.

Blaž Knific, dosedanji občinski svetnik in 
podžupan, novi direktor Komunale 
Kranjska Gora / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINSKE NOVICE

Marjana Ahačič

Župan Kranjske Gore Janez Hrovat je tik 
pred prazniki obiskal občane, ki živijo v do-
movih za starejše v Kranjski Gori in na Jese-
nicah. Razveselil jih je s kulturnim progra-
mom, ki so ga pripravila vsa tri društva upo-
kojencev v Dolini ter društvo invalidov, pa 
tudi z novoletnimi darili, ki so jih sicer dobi-
li vsi občani, starejši od 85 let – vseh je 169 
– med tistimi, ki živijo v obeh domovih, pa 
tudi mlajši od 85 let. V Domu dr. Franceta 
Bergelja na Jesenicah živi 21, v Viharniku v 
Kranjski Gori pa 34 občanov Kranjske Gore. 
Pred prazniki je tako župan obdaroval skoraj 
dvesto občanov. Občina Kranjska Gora pa za-
gotavlja tudi sredstva za darila Dedka Mraza; 
letos je bilo otrok, ki so jih obdarovali, 272, 
obdaritev pa sta izpeljali društvi prijateljev 
mladine Kranjska Gora in Dovje - Mojstrana.  

Župan 
razveselil 
starejše

Glavna organizatorka obdaritve starejših je bila tudi letos neumorna Darinka Tarman,  
ki je skupaj s člani društev upokojencev in invalidov poskrbela za prijetno vzdušje tako 
v Domu dr. Franceta Bergelja (na fotografiji) kot v Viharniku.

Janko Rabič

Domači podjetnik Janez Zajšek je pred no-
vim letom 2017 ponovno z veliko volje in za-
vzetosti pripravil smučišče v Mojstrani, ki ga 
upravlja dvanajsto sezono. Brez težav, ki ga 
spremljajo skorajda vsako sezono, tudi tokrat 
ni šlo. Ker ni bilo naravnega snega, je moral 
poskrbeti za umetno zasneževanje. To smuči-

šče je tudi zelo primerno za družine, na voljo 
je nočna smuka, zelo ugodne so cene. Letos 
ostajajo enake že vse od uvedbe evra naprej. 
Dnevna vozovnica za odrasle je 12 evrov, pol-
dnevna (dopoldan ali popoldan in nočna smu-
ka) je 8 evrov. Za otroke je dnevna 10 evrov, 
poldnevna 8 evrov, enako je za upokojence. Če 
bo dovolj naravnega snega, bodo v okolici 
smučišča na voljo tudi tekaške proge. 

Janez Zajšek res zasluži priznanje za vztraj-
nost pri prizadevanjih za pestrejšo zimsko 
ponudbo Mojstrane. S pripravo smučišča ima 
kup preglavic, od pomanjkanja naravnega 
snega do odjug. V dvanajstih sezonah so bile 
le tri do štiri zime dobre. S slabimi ima velike 
stroške, ki jih ne more pokriti s prodajo vo-
zovnic. Lani je imel v slabi zimi 35 tisoč 
evrov stroškov, izkupiček od vozovnic je bil 
le 15 tisoč evrov.

Spet smuka v Mojstrani

Janez Zajšek

Na smučišču v Mojstrani je spet živahno. Najmlajši, med njimi Lucija in Žan z Dovjega, 
uživajo v dričanju po snegu.
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OBČINSKE NOVICE

Marjana Ahačič

Švicarski Novartis, pod okrilje katerega 
spada farmacevtsko podjetje Lek, je prodajo 
hotela v Kranjski Gori napovedal že jeseni 
2015 in lansko pomlad začel s prodajnim po-
stopkom hotela po razpisni ceni milijon 
evrov. Kot pravijo v Leku, pa cena ni bila 
ključni pogoj pri izbiri kupca. »V prodajnem 
procesu smo iskali kupca, ki ima vizijo in 
dolgoročni strateški poslovni načrt, takega, ki 
bo vodil hotel k novim uspehom z znanjem s 
področja hotelirstva in turizma ter deloval 
odgovorno do zaposlenih,« je povedal pred-
stavnik Novartisovih poslovnih storitev za 
Slovenijo Robert Ljoljo. S svojim znanjem jih 
je prepričalo podjetje Comfort Hotel Mana-
gement, specializirano za upravljanje hotelov 
in letovišč v različnih evropskih državah. 

Družba po Ljoljovih besedah velja za ugle-
dnega in neodvisnega upravitelja, ki dela z 

znanimi hotelskimi znamkami. »Izbrali smo 
podjetje, ki zna upravljati hotelsko branžo, ima 
zagotovljeno visoko strokovno ekipo ljudi in 
nam je dalo tudi ustrezna zagotovila, da bo na-
daljevalo poslovanje hotela v najboljši možni 
meri,« je poudaril Ljoljo. Dodal je, da jih ve-
seli, da hotel predajajo v roke nekoga, za kogar 
je upravljanje hotelov osnovna dejavnost.

Z doseženo ceno, ki je sicer ne razkrivajo, 
so v Novartisu zadovoljni. Interes, pravijo, so 
pokazala tako slovenska kot tuja podjetja s 
hotelskih in tudi drugih področij, prejeli pa so 
več kot deset resnih ponudb.

Direktorica podjetja Hotel Lek Lidija Dokl 
je pojasnila, da so z lanskim poslovanjem za-
dovoljni, saj so v prvih enajstih mesecih do-
segli načrtovane prihodke iz poslovanja, in 
sicer 1,4 milijona evrov. Dosegli so 13-odsto-

tno višjo ceno na prodano sobo, hkrati pa jim 
je uspelo obvladovati stroške, tako da so 
ustvarili 125 tisoč evrov dobička, kar je en-
krat več kot v enakem obdobju leta 2015.

Pozitivne so bile tudi ocene gostov, ki so po 
besedah Doklove zadovoljni z njihovimi sto-
ritvami. Kot je poudarila, je to dosežek zapo-
slenih. »Brez dobrih zaposlenih noben hotel 
ne more delati. Naš hotel pa je posebej znan 
po tem, da so zaposleni zelo predani hotelu in 
gostom,« je dejala.

Pogodbo o prodaji so podpisali prejšnjo sre-
do, rok za nakazilo celotne kupnine pa je šti-
rideset dni po podpisu pogodbe. Kupec bo 
nato prevzel hotel in se predstavil zaposlenim 
in javnosti, hkrati pa predstavil tudi svoje na-
črte. Za nizozemsko družbo je to prvi sloven-
ski hotel, ki ga ima v lasti.

Hotel Lek prodan Nizozemcem
Farmacevtsko podjetje Lek je svoj hotel v Kranjski Gori prodalo nizozemski družbi Comfrot Hotel 
Management. Hotel se bo imenoval Lek še največ pol leta. V pogodbi z novim lastnikom izposlovali 
ohranitev vseh delovnih mest.

Robert Ljoljo, Lek, Lidija Dokl, direktorica hotela, in Katarina Klemenc, Lek, so prejšnjo 
sredo najprej zaposlenim, nato pa še javnosti predstavili postopke prodaje hotela Lek.

V soboto in nedeljo, 14. in 15. januarja, 
bo Planica šestič zapored gostila Svetovni 
dan snega. Dogodek organizatorja – OK 
Planica in Smučarska zveza Slovenije – 
imenujeta tudi planiške igre brez meja. 
Namenjene so otrokom vseh starosti in so 
tudi del gibanja Specialne olimpiade Slo-
venije. Prireditev se bo tako v soboto kot 
tudi v nedeljo začela ob deveti uri, ko se 
bodo udeleženci lahko prijavili na različne 
aktivnosti na snegu: tek na smučeh z vadi-
telji CŠOD in ZUTS, Mini Planico s Franci-
jem Petkom in Mitjem Oraničem, smučar-
ske skoke z Anjo Tepeš in Alešem Hleba-
njo, deskanje na snegu z Žanom Košir-
jem, hokej, odbojko in nogomet na sne-
gu, sankanje, bob in tubing ter iskanje iz-
gubljenega zaklada. Posamezna aktivnost 
traja eno uro z začetkom ob 9.30, 10.30, 
11.30 in 12.30. Obisk prizorišča, ki bo v 
izteku malih skakalnic v Planici, je za vse 
obiskovalce brezplačen. Brezplačno bo 
za vse udeležence na voljo tudi izposoja 
opreme in strokovno vodenje posameznih 
aktivnosti. Vsak otrok se lahko udeleži raz-
ličnih organiziranih aktivnosti izključno s 
prijavo na samem prizorišču. Posamezna 
aktivnost traja eno uro. Na prireditvi, v 
okviru katere so podobne snežne aktivno-
sti organizirane v več kot 40 državah sve-
ta, je lani Planica v dveh dneh gostila več 
kot dva tisoč obiskovalcev. Organizatorji 
pričakujejo, da bo podobno tudi letos. Če 
bo vreme zelo slabo, bo dogodek organi-
ziran teden dni kasneje. M. A.

Svetovni dan snega
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OBČINSKE NOVICE

Ana Šubic

Na Zgornjem Gorenjskem je bilo lani zaradi lubadarja uničenih kar 
325 tisoč kubičnih metrov lesa, od tega 28.500 na območju občine 
Kranjska Gora. Doslej največja gradacija lubadarja v Sloveniji ima tako 
značaj resne epidemije, katere posledic se v celoti še ne zavedamo, 
opozarjajo na blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije 
(ZGS), ki skupaj z župani zgornje Gorenjske predlaga, naj se množična 
namnožitev gozdnih škodljivcev in gozdnih bolezni, ki povzročajo ve-
čjo škodo v gozdovih, uvrsti med naravne nesreče. Pobudo naj bi pred-
vidoma še ta mesec v državni svet vložil državni svetnik in direktor 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Stevo Ščavničar.

Gradacijo pričakujejo še dve leti, poleg uničevanja smrekovih sestojev 
in s tem neposredne gospodarske škode pa so posledice prenamnožitve 
lubadarja tudi gole gozdne površine. Samo lani jih je na zgornjem Go-
renjskem nastalo 750 hektarov, kar ustreza velikosti petih Blejskih ali 
dveh Bohinjskih jezer, so navedli na blejski območni enoti ZGS in po-
sebej izpostavili golo strmo pobočje nad Dovjem, ki je posledica pose-
ka od lubadarja napadenih sestojev ter predstavlja resno erozijsko ne-
varnost in grožnjo vasi. 

Lani je bilo treba nad vasjo Dovje na golo posekati kar šestnajst hek-
tarov gozda, je pojasnil vodja krajevne enote Jesenice Janez Mertelj. 
Kot je povedal Roman Gašperin, lastnik osmih uničenih hektarov gozda 
pod Sedučnikom, je bilo spravilo lesa s strmih in slabo dostopnih po-
bočij zelo težko. "Drugi problem pa sta nevarnost erozije in pogozditev, 
ki je kot lastnik nisem sposoben izvesti," je priznal. Čimprejšnja pogoz-
ditev golih površin nad Dovjem pa je nujna, saj se same ne bodo pri-
merno obnovile, je ob tem opozoril Andrej Avsenek, vodja blejske eno-
te ZGS. 

"Od 28.500 kubičnih metrov lesa, ki ga je na območju občine Kranj-
ska Gora lani napadel lubadar, je do zdaj posekano 22.300 'kubikov'. 
Jedro napada je bilo na predelih, poškodovanih od žleda: na Dvojem in 
v okolici ter do vasi Belca," je povedal Mertelj, ki pričakuje, da bo v 
tem letu nad Dovjem in Belco do golega treba posekati še približno tri 
hektare gozda. Druga večja žarišča lubadarja v okolici so bila na Pod-
mežakli, Hrušici, Blejski Dobravi, v Žirovnici …, skupaj pa je lubadar 
na območju krajevne enote Jesenice lani napadel 61 tisoč kubičnih me-
trov lesa.

Nad Dovjem bo nujna pogozditev
Lubadar je na območju občine Kranjska Gora lani napadel kar 28.500 kubičnih metrov smreke.  
Gola strma pobočja nad Dovjem predstavljajo resno erozijsko nevarnost.

Z ogleda golih pobočij nad Dovjem: lastnik gozda Roman 
Gašperin, vodja krajevne enote Jesenice Janez Mertelj in 
predsednik Agrarne skupnosti Dovje Mojstrana Slavko Rabič 
 

Marjana Ahačič

Nekdanji kotiček TNP ob vhodu v Slovenski planinski muzej so lani 
nadgradili z obširnejšo predstavitvijo Triglavskega narodnega parka. 
Prenova, pojasnjuje Majda Odar iz TNP, je sestavljena iz treh delov: 
"Na vhodnem delu je v novi preobleki predstavljena Pot Triglavske 
Bistrice, ena izmed osrednjih atrakcij v okolici Mojstrane. Promocija 

učne poti je namenjena obiskovalcem, željnim pristnega doživetja 
znamenite alpske doline. Parkovna pot je dolga približno 12 kilome-
trov in vodi od muzeja do zatrepa doline Vrata. Pot je lahka, a relativ-
no dolga, za obisk primerna v kopni sezoni. TNP jo je letos delno 
obnovil, v sodelovanju z občino Kranjska Gora pa načrtujemo še pre-
novo informacijske infrastrukture ob poti."

V notranjosti muzeja so uredili informacijsko točko trajnostne mo-
bilnosti, poimenovano Naj vas Narava zapelje. Sestavljena iz treh de-
lov. Prvi je animirani zemljevid Julijskih Alp, ki poudarja možnosti 
javnega prevoza in drugih okolju prijaznih oblik transporta, poleg 
trajnostne mobilnosti pa v ospredje postavlja tudi tri avtohtone vrste 
domačih živali z območja Julijskih Alp: slovensko ciko, drežniškega 
kozla in bovško ovco. Ti trije liki so tudi osrednji junaki kratkega 
animiranega filma, katerega osrednje sporočilo je podpora rabi traj-
nostne mobilnosti. Poleg animiranega zemljevida in filma info točko 
sestavlja tudi nova spletna stran »mobilnost v Julijskih Alpah«, ki 
uporabniku ponuja informacijo o možnosti rabe javnih prevozov na 
tem območju.

V Slovenskem planinskem muzeju so poleti sprejemni pult prestavi-
li neposredno ob vhod, del je namenjen tudi zavodu Triglavski naro-
dni park. "Ponosni smo, da smo lahko del muzeja in da muzej obisko-
valcem posreduje tudi vsebine zavarovanega območja," poudarjajo na 
TNP, kjer se uspešnega sodelovanja nadejajo tudi v prihodnje.

Nova info točka TNP
Triglavski narodni park je prenovil informacijsko točko v Slovenskem planinskem muzeju.
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Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj  
– 25 %
Dragi naročniki, v letu 2017 bodo izšle 
104 številke Gorenjskega glasa. Cena 
ene številke je 1,85 evra, celoletna  
naročnina brez popusta znaša 192,40 
evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam  
priznamo kar 25-odstotni popust, 
kar pomeni prihranek v višini 48,10 
evra, za letno naročnino pa boste 
odšteli le 144,30 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne  
naročnine boste v naši avli lahko spili 
tudi kavico ter izbrali eno od sedmih  
daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova 4 
v  Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 
16. ure. Se vidimo!

Popust in darilo 
veljata le za  

fizične osebe.  
Daril ne  

pošiljamo po  
pošti. Količina 

daril je omejena.

roman
Hči varuha  

spominov

kava  
Barcaffe

250 g

Hči varuHa 
spominov

K i m  E d w a r d s

Prevedla Lili Potpara

bombažna brisača
      50 x 100 cm

knjiga
Ena  

žlahtna  
štorija

avtomatski  
dežnik

Vedno aktualen 
priročnik, ki ga 
enostavno vzamemo 
s sabo v gozd, saj 
nam bo prišel prav 
za hitro in natančno 
določanje vrste gob. 
V priročniku najdemo 
več kot 700 fotografij 
in risb evropskih 
gob ter letno uro, ki 
na pregleden način 
prikazuje čas, ko 
gobo lahko najdemo 
v naravi.w
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                      + p oštnin a

10 
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 12,50 EUR.  Če ga kupite ali naročite na  Gorenjskem glasu, je cena le
vodnik  

po naravi
Gobe

vodnik  
po naravi

Drevesa  
in grmi

Janko Rabič

Ob decembrskem prazniku krajevne skupnosti (KS) Dovje - Moj-
strana so v telovadnici Osnovne šole 16. decembra Mojstrana pripra-
vili prireditev z naslovom Po praznikih diši, ki so jo združili z Dne-
vom šole. Predsednik sveta krajevne skupnosti Franci Koražija je v 
pozdravnih besedah predvsem izrazil zadovoljstvo o povečanju števila 
učencev, kar pomeni, da mlade družine ostajajo v kraju. Podžupan 
občine Kranjska Gora Bogdan Janša je poudaril nadaljnjo obnove šole 
in priprave za gradnjo novega, večjega vrtca. Bogat in raznolik pro-
gram so za starše ter ostale krajanke in krajane pripravili učenci vseh 
razredov osnovne šole s pevskimi, glasbenimi in plesnimi točkami. 
Zapeli so člani vokalne skupine Triglavski zvonovi. Med gosti prire-
ditve so bili predstavniki osnovnih šol Miloje Vasič in Aleks Šantić iz 
Srbije, s katerimi učenci izmenjujejo obiske na taborih. 

Predsednik sveta KS Franci Koražija o delu v letu 2016 in načrtih: » 
V naši krajevni skupnosti se je marsikaj zgodilo, kar težko je našteti 
vse. Posebej moram omeniti razvoj na turističnem področju. Mojstra-
no smo približali Kranjski Gori in postaja vse bolj enotna destinacija. 
To pomeni, da se obiskovalci in drugi odločajo tudi za obisk naših 
krajev, poleg Mojstrane še Dovjega, Belce in Radovne. Kraji so prija-
znejši za turiste pa tudi za domačine. Omenim naj še dela na področju 
vzdrževanja cest, kanalizacije in gradnje opornih zidov. Za naprej že-
limo izpolniti še marsikatero željo, da kraje še polepšamo in doseže-
mo nadaljnji razvoj v sožitju z naravo. Nadaljevali bomo projekte, 

sedaj potekajo priprave za nov vrtec. To me navdušuje, saj pomeni, da 
mladi niso odšli iz naših krajev. Počutijo se dobro, tukaj so si ustvari-
li družine, populacija ljudi se povečuje.«

Praznično z dosežki  
in novimi načrti

Ob prazniku so v telovadnici Osnovne šole 16. decembra 
Mojstrana pripravili prireditev z naslovom Po praznikih diši,  
ki so jo združili z Dnevom šole.
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OBVESTILA

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spr.), 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v 
Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UVG št. 27/04 s spr.) in Letnega program športa Občine Kranjska Gora za leto 
2017, ki ga je na 15. seji dne 14. 12. 2016 sprejel Občinski svet Občine Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA  

ZA LETO 2017 V OBČINI KRANJSKA GORA

I. Na razpisu lahko sodelujejo nosilci  in izvajalci športne de-
javnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
–  da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v 

občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost oziroma orga-
nizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejav-
nost v skladu z Zakonom o športu in Nacionalnim programom,

–  da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in 
prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivno-
sti, 

–  da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, 
najmanj 35 tednov v letu. 

Izvajalci športnih programov so:
–  športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in o plača-

ni članarini,
–  zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki 

so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na področju športa, 

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju 
nacionalnega programa.

II. Iz sredstev proračuna Občine Kranjska Gora se bodo sofi-
nancirali naslednji programi:
1. Šport otrok in mladine:
–  športna vzgoja predšolskih otrok,
–  športna vzgoja osnovnošolske mladine,
–  športna vzgoja mladine,
–   športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport.
2. Vrhunski in kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 
4. Šport invalidov in šport starejših
5. Drugi programi iz področja športa:
–  športne prireditve, 
–  šolanje strokovnih kadrov, 
–  strokovni kadri,
–  športni objekti, 
–  informatika in propagandna dejavnost v športu,
–   delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na  

lokalni ravni.

III. Vsebina vloge: 
– opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem iz-
vajanja programa in urnikom v skladu s priloženim vprašalnikom, 
ki ga dobijo na sedežu Občine ali na spletnih straneh 
http://obcina.kranjska-gora.si,
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odločbe o registraciji od 
pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statistične-
ga urada RS o razvrstitvi po dejavnosti) – samo tisti izvajalci, ki se 
prvič prijavljajo na razpis,
– program dela in finančni načrt za leto 2017 z viri financiranja,
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2016 oz. statistične po-
datke iz bilance stanja in bilance uspeha ter izkaz poslovnih rezul-
tatov stanja za leto 2016. 

IV. Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih: 

EUR Namen EUR
150.445,00 Osnovna dejavnost športnih društev

 6.1.1. Šport otrok in mladine šport  
v vzgojno-izobraževalnem sistemu:
6.1.1.1. športna vzgoja predšolskih otrok 1.049,00
 6.1.1.2. športna vzgoja osnovnošolske 
mladine 1.905,00
6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00
 6.1.1.5. športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 7.187,00
6.1.6. Kakovostni šport 72.740,00
6.1.9. Športna rekreacija 9.136,00
6.1.8. Šport invalidov  600,00
6.1.10. Šport starejših 900,00
6.5.1. Športne prireditve 500,00
6.3.1. Šolanje strokovnih kadrov 700,00
6.3.2. Strokovni kadri 50.192,00
6.3.5. Informatika in propagandna  
dejavnost v športu 1.000,00
6.4.1. Delovanje društev, občinskih in  
drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni 1.791,00

4.818,00  6.3.2.3. Vrhunski šport – športni  
dodatek kategoriziranim športnikom

12.000,00 6.2. Športni objekti – vzdrževanje
2.115,00   6.2. Športni objekti – vzdrževanje 

planinskih poti in postojank  
169.378,00 SKUPAJ

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustre-
znih prijav, se bodo sredstva razporedila drugim izvajalcem špor-
tnih programov. Pristojna Komisija za izvedbo javnega razpisa 
predlog za prerazporeditev sredstev predlaga županu. 

V. Rok za prijavo na razpis je 14. 2. 2017. Vloge, ki bodo oddane 
po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

VI. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilni-
kom o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska 
Gora. Izvajalcem bo izdan sklep o številu točk za vrednotenje 
športnih programov. Odpiranje vlog ne bo javno.

VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

VIII. Prijave je treba poslati po pošti ali oddati v zapečateni ovoj-
nici na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranj-
ska Gora, s pripisom: »javni razpis – sofinanciranje programov 
športa za leto 2017«.

IX. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc  
Rabič, tel. štev.: 04 5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi 
na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si.

                                                                            Janez Hrovat, župan
Številka: 671-23/2016-4
Datum: 10. 1. 2017
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Marjana Ahačič

Glasbena šola Jesenice ima od predlanskega novembra svoje prosto-
re v Ljudskem domu. »Imamo odlične pogoje za delo, najbolj pa smo 
seveda navdušeni nad malo dvorano, kjer prirejamo nastope učencev. 
V Ljudskem domu je torek dan za nastope učencev glasbene šole. V 
tem šolskem letu sta izzvenela že dva uspešna nastopa pred polno 
dvorano poslušalcev. V decembru pa smo pripravili praznični božič-
no-novoletni koncert v veliki dvorani Ljudskega doma,« je povedala 
ravnateljica Martina Valant.

V Glasbeni šoli Jesenice so že pripravljeni na leto 2017, ko praznu-
jejo 70-letnico šole. »Izdali smo koledar za leto 2017 s fotografijami 
učencev ter s svojimi prireditvami. Glasbeni abonma bomo v letu 
2017 posvetili jeseniškim glasbenikom, izvedli bomo enajst koncertov 
priznanih glasbenikov in skladateljev. Prav tako pripravljamo zbornik 
ter CD s posnetki učencev. Ob jubileju bo šola izdala tudi Priročnik 
za korepetitorje baleta z deli našega učitelja Drejca Pogačnika. Kon-
cert družin je na Glasbeni šoli Jesenice že tradicionalen in je že pre-
rasel našo dvorano, zato bomo v prazničnem letu izvedli kar Festival 
družin v soboto, 1. aprila, v Kolpernu. V prazničnem letu bo na vrsti 
tudi 9. srečanje harmonikarskih orkestrov Slovenije, ki bo v soboto, 8. 
aprila, v Gledališču Toneta Čufarja. Vsako drugo soboto v mesecu 
bodo na Radiu Triglav v sklopu oddaje Minute, namenjene za ljubite-
lje resne glasbe, namenili tudi čas za predstavitev naše dejavnosti. 
Predvajani bodo posnetki naših učencev, intervjuji z učenci in učitelji. 
Vabljeni, da nam prisluhnite.«

Torek je dan za nastope
Glasbena šola Jesenice ima od predlani prostore tudi v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Letos 
praznovanje 70-letnice delovanja.

Janko Rabič

Člani vokalne skupine Triglavski zvonovi iz krajev pod Triglavom 
so pred leti po pol stoletja spet obudili star ljudski običaj koledovanje. 
S pesmijo voščijo ljudem in živini v hlevu vse dobro v novem letu. 
Letos so 6. januarja na sedmih lokacijah v občini Kranjska Gora peli 
v najhujšem mrazu doslej. Začeli so na trgu na Gorici v Kranjski Gori, 
pot jih je potem vodila v Gozd - Martuljek, do Jurča na Belci, v novo 
naselje na Dovjem, v Kamp Kamne, v vrt Viharnik v Mojstrani in do 
Psnaka v Zgornji Radovni. Zaradi mraza jih je pričakalo manj ljudi, 
vendar so bili zadovoljni, da so dobro opravili svoje poslanstvo. Prej-
šnja leta so denar nabirali za družine s težjimi socialnimi problemi, 
letos pa ga bodo namenili za kritje stroškov Zvonariade, ki jo bodo v 
maju organizirali na Dovjem. Nastopilo bo več kot dvesto pevcev sku-
pin, ki imajo v svojem imenu besedo zvon. 

Koledniki v hudem mrazu

           + poštnina

11 90
EURKnjigo 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

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

           + poštnina

11 90
EURKnjigo 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

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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Mojstranška harfistka Leto Križanič Žorž 
je konec leta zmagala na enem od naj-
prestižnejših evropskih harfističnih tek-
movanj, na 4. Mednarodnem harfistič-
nem tekmovanju, ki ga v Szegedu na 
Madžarskem organizirajo vsaka tri leta. 
Leto je nastopila v kategoriji U-14, v ka-
teri je tekmovalo 40 harfistov iz Evrope, 
Azije, Rusije in ZDA. Dosegla je vseh 
100 možnih točk, najboljšo ocene med 
harfisti na pedalni harfi v vseh starostnih 

kategorijah (U-14, U19 in U-25) in kot 
edina prejela prvo nagrado. Njen dose-
žek potrjuje ugledna sestava žirije, v ka-
teri so sodelovali svetovno priznani solisti 
in pedagogi, ki sicer sestavljajo žirije na 
največjih svetovnih tekmovanjih. Leto 
Križanič Žorž po uspešno zaključenem 
šolanju na Glasbeni šoli Jesenice svojo 
pot nadaljuje na Konservatoriju za glas-
bo in balet v Mariboru ter na Conservato-
rio Statale di Musica Jacopo Tomadini v 
Udinah. M. A.

Spet odlična  
Leto Križanič Žorž

Leto Križanič Žorž na podelitvi prve 
nagrade v Sezgedu

Janko Rabič

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora so leto 2016 zaokrožili s pomembnim do-
sežkom. Dne 27. decembra so v dvorani Vi-
tranc v Kranjski Gori na samostojnem koncer-
tu izvedli glasbeni projekt z naslovom Ljudska 
(z)godba, ki ga je zasnoval njihov umetniški 
vodja in dirigent Dejan Rihtarič. Predstavili so 
sedem novih skladb na temo slovenskih ljud-
skih pesmi avtorjev Anžeta Rozmana in Ale-
ksandra Čonča. Ob spremljavi orkestra so peli: 
mešani pevski zbor Vox Carniola Jesenice, 
mezzosopranistka, solistka Dunajske državne 
opere Monika Bohinec, mladi slovenski teno-

rist Klemen Torkar, v eni od sklad je nastopil 
Jože Andrejaš z ustno harmoniko. Koncert je 
Občina Kranjska Gora poklonila občankam in 
občanom za praznični decembrski čas. Nad 
izvedbo je bil navdušen župan občine Kranj-
ska Gora Janez Hrovat, ki je godbenikom in 
pevcem izrekel čestitke. Poleg tega so godbe-
niki od Občine Kranjska Gora prejeli še pose-
bej lepo novoletno darilo. Odslej je tudi njiho-
va zunanja podoba lepša. To so rateške naro-
dne noše, s katerimi so se prvič predstavili na 
tem koncertu. Z njimi bodo še bolj prepoznav-
ni na koncertih in nastopih kot pravi ambasa-
dorji Zgornjesavske doline. V imenu orkestra 
se je zahvalil dirigent Dejan Rihtarič.

Z novim programom  
v rateških nošah

Marjana Ahačič

Tretjega decembra, na Ta veseli dan kulture, so na Liznjekovi doma-
čiji v Kranjski Gori na ogled postavili razstavo o slovenskih kozolcih. 
Prireditev so organizirali ob dvajsetletnici gibanja za ohranitev kozolca, 
v sodelovanju k s Kulturnim društvom Kultura-Natura Slovenije. Pro-
jekt temelji na dokumentarni fotografski monografiji Slovenski kozolec 
ter razstavi arhitekturnih maket in risb Borana Hrelje, ki beleži že več 
kot 120 postavitev doma in po svetu. Leta 1996 ustanovljeno gibanje 
sicer povezuje več kot šeststo lastnikov kozolcev po Sloveniji in v za-
mejstvu, veliko ljubiteljev, strokovnjakov in obrtnikov. Kot poudarja 
Slavko Mežek, je še vedno živo in aktualno, doslej pa je spodbudilo 
obnovo več kot dvestotih kozolcev. Da bo tako tudi v prihodnje, je 
obljubil tudi župan Kranjske Gore Janez Hrovat, ki je potrdil, da bo 
Kranjska Gora tudi v prihodnje namenjala del sredstev za obnovo ko-
zolcev. Gibanje za raziskovanje, ohranjanje in uveljavljanje slovenske 
kulturne in naravne dediščine oziroma krajine Kultura-natura Slovenije 
je ob tej priložnosti naznanilo tudi začetek razpisa za priznanja naša 
Slovenija 2016. Doslej jih je podelilo že šestkrat zapored, med 250 
predlogi pa je odbor za podelitev podelil skupno sedemdeset priznanj v 
štirih kategorijah. Razpis je objavljen na spletnih straneh gibanja.

Razstava o slovenskih kozolcih

Kozolci na Liznjekovi domačiji
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Karmen Sluga

Kranjska Gora je januarja gostila potujoči 
filmski festival Združenih narodov, ki v 
ospredje postavlja poglobljeno raziskovanje 
svetovnih kultur, situacij, s katerimi se ljudje 
soočamo, in rešitve za boljši jutri. Filmski 
festival prikazuje skrbno izbrane in nagrajene 
dokumentarne filme z vsega sveta. Prav zato 
žanje velik ugled med filmskimi ustvarjalci 
in producenti dokumentarnih filmov. Obisko-
valci so med drugim lahko videli zgodbo o 
Detroitu, kjer nekoč cvetoča avtomobilska 
industrija propada, o tem, kaj se zgodi, ko se 
nekdanji Pentagonov zaposleni odloči, da bi 
pomagal končati vietnamsko vojno, pa film 

Tesla: Gospodar strele. In ne le filmi, dogaja-
nje so popestrili tudi zanimivi gostje, kot sta 
Harper Peck, vnuk znanega igralca Grego-
ryja Pecka, in producent ter filmski kritik 
David Arcy. 

S filmi potujejo po vsem svetu, bili so v ve-
čjih mestih po Združenih državah Amerike, v 
Parizu, Beogradu, zdaj pa tudi v Kranjski 
Gori, kamor jih je povabil znani slovenski 
igralec Matjaž Javšnik, ki je želel nadgraditi 
poletni filmski festival, ki je bil zelo uspešen 
in dobro obiskan. 

Direktorica festivala Združenih narodov v 
ZDA Jasmina Bojić je bila navdušena nad 
vsem, kar je na Gorenjskem doživela: »Nad 
povabilom Matjaža Javšnika v Kranjsko 

Goro, nad Ljudskim domom, kjer je festival 
potekal, in nad okolico, ki je naravnost film-
ska.« 

»Kranjska Gora je odprt filmski studio in si 
zasluži, da jo polnijo vsebine s področja film-
ske industrije. Medse smo povabili tudi učen-
ce Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska 
Gora, ker se mi zdi pomembno seznaniti jih s 
filmsko kulturo. Prav oni bodo bodoči obi-
skovalci našega filmskega festivala in še na-
prej bomo nagovarjali ljudi z dobrimi filmi in 
dobrimi zgodbami,« pa poudarja Matjaž Ja-
všnik in dodaja, da konec julija in v začetku 
avgusta znova lahko pričakujemo poletni 
filmski festival, vmes pa še kakšne filmske 
delavnice.

Potujoči filmski festival zavil  
v Kranjsko Goro

Kaja Kerštajn  in Urban Dereani

Kaj si počel v Kranjski Gori?
»Raziskoval sem okolico Kranjske Gore, z 

učenci sem igral nogomet in spoznaval nove 
prijatelje. S kolesom sem se odpeljal na Vr-
šič, s 7. razredom sem bil na Mojstrovki. Sam 
sem se povzpel na Sleme, se spustil v Tamar, 
šel v Planico in nato na Tromejo, kjer se je 
ravno takrat odvijala prireditev. Ogledal sem 
si oba martuljška slapova. Obiskal sem tudi 
5. razred v Novigradu in prvič v življenju za-
plaval v Jadranskem morju.«
Na kakšen način si poučeval angleščino?

»Na razredni stopnji sem se predstavil in 
učenci so narisali miselni vzorec. Naučil sem 
jih nekaj osnovnih vprašanj in odgovorov o 
tem, kako so, od kod so, kaj so njihove najljub-
še barve, živali … Učenci prvega razreda so se 
mi predstavili in drug drugega smo naučili 
barve. Učencem 4. in 5. razreda pa sem pred-
stavil svoje mesto Bristol. Učence od 6. do 9. 
razreda sem na zanimiv način seznanil z drža-
vami, ki sem jih že obiskal. Bogatili so svoje 
besedišče in vadili konverzacijo ter se znebili 
strahu pred govorjenjem v angleščini.«
Kje pa si stanoval, ko si bil pri nas v Kranj-
ski Gori?

»Stanoval sem nad Agencijo Julijana v 
manjšem stanovanju.«
Kakšni so se ti zdeli učitelji in učenci?

»Učitelji so bili super, še posebej tisti za an-
gleščino (smeh). Tudi učenci so bili prijazni. 
Všeč mi je ta šola, saj je tako majhna. Z 
učenci sem se veliko družil, igrali smo nogo-
met in šli večkrat na pico. Izkoristil sem vsa-
ko minuto, da smo se pogovarjali po angle-
ško.«
Ali ti je všeč naša hrana?

»Ja, zelo. Še posebej na Gorenjskem, kjer je 
zelo mrzlo. Najbolj so mi všeč cmoki.«
Ali bi se vrnil v Kranjsko Goro?

»Ja, rad bi se vrnil, ampak pozimi. Z vese-
ljem bi smučal in rad bi si ogledal ognjeni 
spektakel.«
Kaj ti bo ostalo v spominu?

»Igranje nogometa (smeh). Ne vem, vse. 
Plaval sem v Jasni, všeč mi je bilo, da so vsi 
razredi skupaj igrali nogomet. Pojedel sem 

veliko dobrih pic. Mislim, da sem se malo 
zredil (smeh). Vožnja s kolesom na Vršič, 
okolica, narava in razgled s Tromeje.«
Kakšen se ti zdi šolski sistem pri nas?

»Mislim, da je bolj sproščen kot britanski.«
Ali si se naučil kaj po slovensko?

»Da, lahko rečem: »Všeč mi je sladoled. Po-
trebujem sladoled.« Znam izgovoriti vse be-
sede, ki so si podobne v ruščini." 
Ali je čudno priti v tujo državo in govoriti 
o sebi?

»Niti ne, o sebi je lažje govoriti in tudi ni 
tako čudno, saj sem videl že bolj čudne stvari 
(smeh).«
Kakšno se ti zdi znanje angleščine v Slove-
niji?

»Pohvalil bi, da znajo v Sloveniji skoraj vsi 
dobro govoriti angleško.«  

Delček Bristola  
na kranjskogorski šoli
James Bolton Jones je učitelj angleščine, ki je gostoval na Osnovni šoli Josipa Vandota  
Kranjska Gora. Doma je v angleškem Bristolu, sicer pa študent francoščine in ruščine na  
Univerzi v Cambridgeu.
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Božična zgodba obiskovalce ledenega kraljestva v Mlačci nagovarja 
vedno znova. Tokratna je bila etnografsko obarvana in je obujala že 
skorajda pozabljeno ljudsko izročilo, ki si podaja roko z znano zgodbo. 

Osrednji liki so prvič postali pastirji, ki nas spominjajo na našo, naro-
dovo (pol)preteklo izročilo, stare vraže, verovanja, ki so bila še v prete-
klem stoletju del praznovanj Zgornjesavske doline.

Božična zgodba v objemu ledu
Čudovit ambient ledenih slapov v slikoviti soteski Mlačca pri Mojstrani je bil ponovno  
prizorišče tradicionalne, že petnajste postavitve predstave živih jaslic. Ledeno kraljestvo  
je na ogled tudi še v januarju.

»Morda smo v pastirske igre ali v nežno petje angelov skrili kaj, 
kar bo nagovorilo prav vas. Želimo si, da se vas kaj dotakne in 
morda postane predmet pogovora ob družinski mizi,« je dejala 
glavna organizatorka Elizabeta Skumavc, poleg Nataše Cotman 
tudi sorežiserka predstave, in povabila vse obiskovalce na ogled 
ledenega kraljestva tudi v januarju, in sicer ob petkih od 14. do 
18. ure ter ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure.

Najmlajši so se lahko sprehajali po ledenem gozdu, se dotaknili 
ledenih vrtnic, občudovali polarne živali, pokukali v gobja 
domovanja navihanih škratkov, se usedli na prestol snežne 
kraljice ali pa ledeni princeski kaj zaželeli ob vodnjaku želja. Tudi 
odrasli so bili očarani nad ledenimi stvaritvami, ko so v večernih 
predstavah še posebej čarobno v migetanju ognja bakel, sveč in 
lanternic zažarele prosojne ledene čipke. 

Le najpozornejše oko opazi v dolgih nočeh stkano ledeno 
pravljico, ki najde svoj odsev v potočkih, vodnjakih in vodometih. 
Ledeno deželo, tudi tokrat stvaritev mojstra ledu Pavla 
Skumavca, okrona Velika dvorana ledenih slapov, ki se pred 
obiskovalci odpre kot kulisa gledališke predstave živih jaslic.

Božična zgodba v ledenem kraljestvu Mlačce, kjer si dih jemajoče 
stvaritve narave, svetopisemsko sporočilo in umetnost podajajo 
roke. Organizatorji predstave pravijo, da bodo hvaležni, če si 
bodo ljudje vzeli čas za začudenje in občudovanje njihove 
minljive ledene umetnosti. / Besedilo: Samo Lesjak, fotografije: Primož Pičulin
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V štiristo let stari Liznjekovi hiši v Kranjski 
Gori so prejšnjo sredo spet zakurili peč in v 
njej spekli šest hlebcev lepo vzhajanega kru-
ha. Zamesili in zgnetli so ga udeleženci de-
lavnice, ki jo je organiziral Gornjesavski mu-
zej Jesenice z namenom, da se ohrani tradici-
ja peke domačega kruha, da udeleženci izme-
njajo izkušnje in poklepetajo o tem, kako so 
kruh njihove mame in babice pekle nekoč, pa 
tudi, da stari hiši vdahnejo nekaj novega ži-
vljenja.

»Peke kruha sem se naučil doma, pri mami. 
Zdaj ga pečem dvakrat tedensko, največkrat 
iz treh četrtin pšenične in četrtine ržene 
moke, občasno testu dodam tudi krompir,« je 
povedal Tone Urbas iz Mojstrane, ki je za po-
kušino s seboj prinesel tisto popoldne spečen 
kruh iz svoje peči. Na vprašanje, kako dolgo 
traja ves postopek peke, pa v stilu starih ku-
haric, ki pravijo, da se jed kuha, »dokler ni 
kuhana«, hudomušno odgovoril: »Zamesim, 
grem na ferato in pustim testo, da vzhaja. Ko 
se vrnem, pregnetem in medtem ko kruh dru-
gič vzhaja, zakurim peč. Drva morajo biti 
bukova in enakomerno velika, zato da tudi 
enakomerno gorijo. Če kakšno poleno ostane 
goreče, bo imel kruh vonj po dimu. Nato 
hlebce pečem 45 minut.«

Udeleženci delavnice so si med gnetenjem 
izmenjali izkušnje in pripovedovali, kako so 
kruh pekli nekoč, ugotavljali, katera moka je 
najboljša in s čim podaljšati čas, ko kruh 
ostane svež. V osnovi pa gre recept za domač 
kruh takole: Kocko kvasa stopimo v topli 
vodi, ki ji dodamo nekaj sladkorja. Ko meša-
nica naraste, ga zlijemo v kilogram moke, v 
katero smo vmešali dve žlički soli. Dodamo 
toplo vodo in dve žlici olja; nekateri olivne-
ga, drugi prisegajo na repičnega, tretji olje 
zamenjajo z mlekom ali celo kefirjem. Testo 
je treba res dobro pregnesti, nato pa naj dve 
do tri ure vzhaja. Po tem času ga drugič pre-
gnetemo, pustimo, da vzhaja še eno uro in 
nato spečemo.

Gospa Draga Soklič z Bleda doma redno 
peče kruh, na delavnico pa je prišla, ker se je 
želela naučiti kaj novega. »Z veseljem sem 
tukaj. Nekaj novega sem se naučila, pa še 
ambient je čudovit,« je povedala, medtem ko 
je za staro mizo v Liznjekovi domačiji mesila 
svoj hlebček. Jana Babnik, Ljubljančanka, ki 
že dvajset let z eno nogo živi v Kranjski Gori, 

za redno peko kruha sicer nima časa, se pa 
rada nauči kaj novega in preživi čas v prijetni 
družbi. »Pravzaprav sem si zaželela kruha, pa 
sem prišla,« je povedala z nasmehom.

Muzejski vodnik Silvester Mirtič je že zgo-
daj popoldne zakuril v stari kmečki peči, ki 
se je medtem ko so udeleženci delavnice pri-
pravljali testo za kruh in ga nato pustili, da 
vzhaja, lepo segrela. Ravno dovolj časa je 
bilo za skodelico zeliščnega čaja in pokušino 
pregrešno dobrega kruha iz mešanice pšenič-
ne in ržene moke, ki ga je Tone Urbas spekel 

tik preden se je odpravil na delavnico. Ko se 
je bila peč primerno segreta, je Silvester Mir-
tič lično oblikovane hlebčke položil k žerjavi-
ci.

Kot je pojasnila Neli Štular iz Gornjesa-
vskega muzeja, bodo z delavnicami nadalje-
vali vsako prvo sredo v mesecu, na prihodnji 
bodo, medtem ko bo kruh vzhajal, izdelovali 
tudi domače maslo. Želijo si, da bi prišlo čim 
več domačinov; tisti, ki so že izkušeni v pri-
pravi testa, pa lahko zgolj prinesejo svoj hleb-
ček in ga spečejo v stari krušni peči.

Zakurili v krušni peči
V Liznjekovi domačiji so v začetku meseca spet zakurili v krušni peči in proti večeru  
je iz nje zadišalo po slastnem, hrustljavo zapečenem domačem kruhu.

Neli Štular iz Gornjesavskega muzeja in Tone Urbas, Mojstrančan, ki si redno  
sam peče kruh.

Testo za kruh je treba dobro pregnesti. Med delom je bilo obilo priložnosti za klepet  
in izmenjavo izkušenj.

Z delavnicami v Liznjekovi 
hiši bodo nadaljevali vsako 
prvo sredo v mesecu. Na 
prihodnji bodo izdelovali tudi 
domače maslo. Želijo si, da bi 
prišlo čim več domačinov.
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Zdravko Vrbič

Poznamo vas po družinskem podjetju Co-
mett domovi, ki je v Kranjski Gori zgradi-
lo Dom starejših Viharnik. 
»Dom smo začeli graditi jeseni 2010, odprli 
pa aprila 2012. Trenutno imamo 135 stanoval-
cev in 70 zaposlenih. Vesel sem, da imam 
izredno sposobne sodelavce, da zelo dobro 
sodelujemo z lokalno skupnostjo in da se v 
poslu počutim svobodnega. Prosti čas veliko-
krat izkoristim za odkrivanje lepih kotičkov 
okolice Kranjske Gore.«
Kako se vam je uspelo uvrstiti med udele-
žence teka in kako ste preživeli 40-urno 
kalvarijo?

»100-miljski tek po planinskih poteh okrog 
masiva Mont Blanc je najpomembnejša prire-
ditev za nas, gorske tekače, saj se ga vsako 
leto udeleži 2500 udeležencev iz skoraj 50 
držav. Treba je zbrati dovolj kvalifikacijskih 
točk, da se lahko prijaviš in upaš, da boš izž-
reban med množico prijavljenih; v dveh pred-
hodnih letih je treba preteči tri 100-kilometr-
ske teke. Čeprav sem v cilj prišel v prvi četr-
tini prijavljenih, spadam med rekreativce, saj 
je bil zmagovalec v cilju v času 21 ur, sam pa 
sem za pot porabil 39 ur. Poleg splošne kon-
dicije je najpomembnejša pravilna prehrana 
med tekom in trezna ter dovolj trmasta glava, 
da lahko v gibanju brez spanca preživiš en 
dan in dve noči. Je bila pa dogodivščina en-
kratna, organizacija vrhunska, pokrajina pa 
čudovita.«
Na predstavitev v Ljudski dom ste povabili 
tudi svoje tekaške prijatelje in za njih orga-
nizirali nekaj spremljajočih prireditev.

»Že lani sem nameraval organizirati sreča-
nje ob koncu tekaške sezone, pa žal ni bilo 
časa. Letos je predstavitev v Ljudskem domu 
prišla kot naročena. Združili smo prijetno sre-
čanje z rahlim tekmovalnim nabojem in imeli 
takoj po večerni predstavitvi pravo nočno tek-
mo s štartnimi številkami in merjenjem časa, 
v šali imenovano »gorska vertikala« na Tro-
mejo. Naslednje jutro smo šli še na 3-urni tek 
po kranjskogorski okolici, druženje pa smo 
končali s kosilom in podelitvijo nagrad.«
Ali predstavlja UTMB vrhunec vaših teka-
ških dosežkov? 
»Po štirih triatlonih jeklenih v Bohinju pred-
stavlja udeležba na teku okrog Mont Blanca 
prav gotovo vrhunec moje tekaške kariere, saj 
se s tekom v naravi ukvarjam šele dobra tri 
leta. Z rekreacijo sem začel sicer že v štu-

dentskih letih, potem pa sem jo zaradi družin-
skih in službenih obveznosti malo zanemaril. 
Za menoj je več 100-kilometrskih tekov po 
Dolomitih, okoli Velikega Kleka in v Istri. Za 
naprej pa si želim samo veliko zdravja in čim 
več prostih uric v naravi. Seveda pa bi se z 
veseljem udeležil še kakšne ultra dolge tek-
me.«
Ali bi bila lahko tudi Kranjska Gora pri-
merno izhodišče za kakšno odmevnejšo te-
kaško prireditev?

»Seveda. Še več, Kranjska Gora ima enkra-
tne pogoje za organizacijo vrhunske prireditve. 
Je svetovno znano zimskošportno središče, 
ima potrebno infrastrukturo, sposobne organi-
zatorje, urejene planinske poti … vse to jo lah-
ko postavi ob bok že uveljavljenim organiza-
torjem, kot so Chamonix, Cortina in Grindel-
wald. Nekaj od tega smo prototipno nakazali 
že letos, možnosti pa je še veliko (npr. 
večdnevni festival teka izven glavne turistične 
sezone s pestrim tekmovalnim in spremljeval-
nim programom). Glede na to, da tekači nava-
dno združimo tekmo z večdnevnim dopustom 
in da večinoma pridemo s spremljevalci, je to 
tudi velika priložnost za hotelirje in gostince. 
Seveda pa je za prepoznavnost potreben čas in 
predvsem kvalitetna organizacija.«

Priložnost tudi  
za Kranjsko Goro?
Jeseni je bilo v okviru 19. Lavtižarjevih dni v Ljudskem domu 
predavanje Matjaža Čampe in Tonija Venclja o 170 kilometrov 
dolgem ultrateku okrog Mont Blanca (UTMB). Po predstavitvi  
je na nekaj dodatnih vprašanj odgovoril Matjaž Čampa.

Matjaž Čampa na 170 kilometrov dolgem 
ultrateku okrog Mont Blanca

Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako 
leto podeli najvišja priznanja svojim najza-
služnejšim članom za življenjsko in dolgo-
letno aktivno in izjemno uspešno delo. 
Za leto 2016 sta bila med dobitniki dva 
zaslužna člana Planinskega društva Dov-
je - Mojstrana. 

Sonja Peternel je ob življenjskem jubile-
ju prejela spominsko plaketo PZS. V se-
demdesetih letih se je ob ustanovitvi pla-
ninske skupine na OŠ 16. december kot 
pedagoginja vključila v delovanje. S pre-
finjenim vzgojnim občutkom je postala 
sinonim vzgojitelja in pedagoga ter spre-
mljevalka številnih generacij na prvih ko-
rakih v gorski svet. Prirejala je izlete in 
vodila otroke na številna tekmovanja. Pri-
padnost planinstvu in vzgoja mladih sta jo 
spremljala vso poklicno pot. Franci La-
kota je prejel svečano listino, najvišje 
priznanje PZS. Leta 1949 se je vključil v 

delo planinskega društva kot alpinist pri-
pravnik, kmalu je postal alpinistični in-
štruktor. Bil je mentor mladim alpinistom, 
gorski reševalec, gorski vodnik, osem let 
je vodil postajo GRS Mojstrana. Kasneje 
se je vključil v gospodarsko dejavnost 
društva, predvsem pri oskrbovanju Alja-
ževega doma. Veliko je pomagal pri po-
stavitvi Triglavske muzejske zbirke. Spa-
da med legende alpinizma in gorskega 
reševanja, z vsem srcem je zapisan delo-
vanju v planinstvu. J. R.

Planinski priznanji

Franci Lakota

Sonja Peternel
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PRIREDITVE

13.–15. 1., 20.–22. 1., 27.–29. 1., 3.–5. 2. 2017
OGLEDI »LEDENEGA KRALJESTVA«
V primeru ugodnih vremenskih razmer
Kdaj: petek: 14.00 do 18.00, sobota, nedelja: 10.00 do 18.00
Kje: Mojstrana, soteska Mlačca
ali www.lednoplezanje.com 

13. 1. 2017
NASTOP ALEKSANDRE VOVK
Kdaj: 19.30  Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo – Alpska vasica

ELEGANCE & CO. & EVA HREN, glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00  Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

14.–15. 1. 2017
SVETOVNI DAN SNEGA  
Kdaj: 9.00–14.00  Kje: Planica, Nordijski center
Organizator: OK Planica, Smučarska zveza Slovenije

14.–15. 1., 21.–22. 1., 28.–29. 1. 2017
APRÈS SKI PARTY
Kdaj: 11.00–15.00  Kje: Kranjska Gora, Snežna Plaža

14. 1. 2017 & 29. 1. 2017
UČNA DELAVNICA: »PEKARNA MIŠMAŠ«
Kdaj: 16.00   Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Rute
Obvezna prijava na 041 455 541 ali info@dezela-zabave.si

14. 1. 2017
ASTROLOGIJA V ODKRIVANJU IN UPORABI, delavnica
Kdaj: 18.00   
Kje: Mojstrana, prostori Društva mladih (Savska cesta 1) 
Info: mladi.kg@gmail.com, Karla Prešeren, 041 711 605

KOMEDIJA: BUTELJ ZA VEČERJO
V izvedbi KUD Visoko, režija Frenk Kranjec
Kdaj: 19.30  Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Ljudski dom, uro pred predstavo

SILVERADO NEW COUNTRY BAND, glasbeni večer
Kdaj: 21.00 & 23.00  Kranjska Gora, Teater Korona

15. 1. 2017
ZIMSKI ČAROBNI DAN V KRANJSKI GORI
Kdaj: 10.00  Kje: Kranjska Gora, smučišče
Informacije www.carobnidan.si, info@carobnidan.si

17., 19., 24., 26., 31. 1. in 2. 2. 2017
ALPSKA JOGA
Kdaj: 17.30   Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Špik
Organizator: HIT Alpinea, d. d.; Info: 04 587 75 80

18.–20. 1. 2017
PARA ALPINE SKIING WORLD CUP 
Tekmovanje SP v alpskem smučanju za športnike invalide
Kdaj: 9. 30 Kje: Podkoren, poligon
Informacije: Gal Jakič, 041 404 050

19., 26. 1 & 2. 2. 2017
KULINARIČNA POT
Kdaj: 18.00  Kje: Kranjska Gora
Zbirno mesto pri Ramada Hotel & Suites 
Org.: Turizem Kranjska Gora. Število mest je omejeno.  

20. 1. 2017 
NAŠI GORSKI STRELCI; odprtje gostujoče razstave
Kdaj: 18.00  Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

KULINARIČNI VEČER Z VINI KOZLOVIČ
Kdaj: 19.00  Kje: Kranjska Gora, Skipass Restavracija
Obvezne rezervacije: info@skipasstravel.si

SLOVENSKI VEČER & VESELI BEGUNJČANI
Večer narodno-zabavne glasbe in pogostitev
Kdaj: 21.00 & 23.00
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

21. 1. 2017
MARATON TAMAR 21 km, prosta tehnika. 
Kdaj: 11.00  Kje: Planica–Rateče–Tamar
Info: Mezek: 041 479 874, Brudar: 031 584 292
Prijave na dan prireditve do 10.30

BABIČINA MARMELADA; predstava KD J. Virk Dob
Kdaj: 17.00  Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: Ljudski dom, uro pred predstavo
 
26. 1. 2017
MOJ KINO
15.00: Balerina in Viktor (animirana družinska pustolovščina – sinhro-
nizirano); 16.30: Vse za prstan (animirana komična pustolovščina); 
18.00: Pankrta (komedija); 20.00: Kitajski zid (domišljijska akcijska 
pustolovščina) 
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Vstopnice: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom (uro pred začetkom)

27.–29. 1. 2017
ZIMSKI DAN (DOVJE - MOJSTRANA, ZGORNJA RADOVNA)
Petek, 27. 1. 
14.00–18.00: ogledi Ledenega kraljestva v Mlačci; 18.00: predava-
nje Izzivi gradnje v gorah v SPM (angleščina)in predstavitev Bivaka II 
(AP PD Jesenice); 18.00–21.00: smuka na smučišču Mojstrana in 
gostinska ponudba v Okrepčevalnici žičnica; 18.00–20.45: drsanje 
pod žarometi na drsališču Mojstrana; 20.45: formacije smučarskih 
učiteljev; 21.00: »Après Ski Party« – Zimski večer v Baru Pr' Jozlnu 
(animacija s harmoniko, domača klobasa, zaseka in pijača)

Sobota, 28. 1.
10.00–16.00: smučanje v Mojstrani; 10.00: pohod v Peričnik (zbor 
Trg Olimpijcev Mojstrana); 10.00–18.00: ogledi Ledenega kraljestva 
v Mlačci; od 12.00: kosila v izbranih gostinskih objektih; 15.00: otro-
ško drsanje in animacije na drsališču Mojstrana; 18.00: smuka na 
smučišču Mojstrana in gostinska ponudba; 20.00: zabava na smuči-
šču z glasbeno skupino Lajf; 20.00: Dom na Kredarici, gledališka 
predstava v Kulturnem domu na Dovjem (vstopnina 10 EUR)

Nedelja, 29. 1.
9.00–16.00: smučanje v Mojstrani; 10.00: smučarska družinska 
tekma z Alenko Dovžan; 10.00–18.00: ogledi Ledenega kraljestva 
v Mlačci; od 12.00 dalje: kosila v izbranih gostinskih objektih

V primeru snežnih padavin možnost smučarskega teka v Mojstrani in 
v Zgornji Radovni

Informacije in prijave: info@mojstrana.com, 08 380 67 30

27. 1. 2017 
IZZIVI GRADNJE V GORAH
Predavanje Luca Gibello (v angleškem jeziku)
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

28. 1. 2017
DOM NA KREDARICI; gledališka predstava
Kdaj: 20.00   Kje: Dovje, Kulturni dom 
Vstopnic: SPM Mojstrana, Kulturni dom Dovje (pred predstavo)

1. 2. 2017
DELAVNICA: PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI IN IZDELOVANJE 
MASLA V PINJI
Kdaj: 16.00  Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

PRIREDITVE JANUAR
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19 aktualno

mojadežela 1

• SERVIS ZA VSE ZNAMKE VOZIL • VULKANIZERSTVO
• KLEPARSTVO IN AVTOLlČARSTVO • AVTODELI
• KVALITETA IN ODLIČNE CENE NA PRVEM MESTU! Alpska 43, 4248 Lesce

T: 04 53 53 804 www.avtomony.si


