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2 ZGORNJESAV'C 

UVODNIK

Spoštovani,
vabim vas na odprtje Trga v Mojstrani, prireditvenega prostora z urejenim parkom in spo-
minskim obeležjem udeležencev olimpijskih iger iz Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana.
Slavnostni dogodek bo v sredo, 7. septembra 2016, ob 17. uri nasproti avtobusne posta-
je v Mojstrani.

Janez Hrovat,
župan Občine Kranjska Gora

VABILO

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: Prvi  šolski dan 
Foto:  Gorazd Kavčič

Naslednja številka bo izšla  v petek, 7. okotobra 2016.
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Poletje nas ni obdarilo s pretirano vročimi 
dnevi in lahko bi rekli, da je bilo letošnje kar 
eno bolj hladnih in mokrih v zadnjem obdo-
bju. Z letošnjim obiskom in turističnim utri-
pom pa smo lahko izjemno zadovoljni. Naj 
ob tej priložnosti pohvalim vse, ki ste s svo-
jim delom in prijaznostjo kakorkoli prispeva-
li k podobi naših prelepih krajev pod Julijci, 
ki smo jih prikazali v najlepši luči. Verja-
mem, da smo z novimi turističnimi pridobi-
tvami od Planice do Radovne in z odgovor-
nejšim pristopom do urejenosti krajev ter 
odnosom do kulturne in naravne dediščine 
pokazali, kako visoko merimo v prihodnosti 
v slovenskem in svetovnem turizmu.

V teh dneh bodo spet oživele šolske klopi, 
in ker so prav otroci naše največje bogastvo 
in smisel življenja, jim namenimo v prihaja-
jočem času kar največ svoje pozornosti. Bo-
dimo pozorni na šolske poti in upoštevajmo 
navodila policistov, gasilcev in drugih, ki 
bodo v prvih dneh pouka skrbeli za varno pot 
otrok v šolo in domov. Tako učiteljem kot 
tudi prvošolčkom naj bodo prvi dnevi spo-

znavanja, druženja čim lepši, kajti prav ti 
spomini na prve šolske dni ostanejo v naših 
srcih za vse življenje. Vsem, ki ste v tem času 
starši šolarjem, pa želim čim več lepih doži-
vetij s svojimi malčki, saj iz svojih izkušenj 
vem, kako (pre)hitro zrastejo. Kasneje v ži-
vljenju vam bo žal vsakega zamujenega tre-
nutka, ki ga niste preživeli z njimi.

Za jesen, ki je pred nami, ima občina v na-
črtu kar nekaj investicij v lokalno infrastruk-
turo – od cest in parkirišč do obnove stavb. 
Tako bo med večjimi rekonstrukcija cest v 
Kranjski Gori od hotela Kompas do stare 
šole, pa Tičarjeva cesta od hotela Lek do 
Štruklja in rekonstrukcija parkirišča pred Go-
renjsko banko ter avtobusne postaje v Rate-
čah. Sanacije cest bodo potekale še v Podko-
renu, na Dovjem in v Martuljku, kjer upamo 
na zeleno luč države za izdelavo ceste s ploč-
nikom. Še precej manjših del nas čaka po vsej 
občini, s posebno velikim veseljem pa vas va-
bim na odprtje trga olimpijcev v Mojstrano 
prihodnjo sredo, 7. septembra, ob 17. uri. 

Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke in občani

Prejšnji petek je v Domu Viharnik stoti rojstni 
dan praznovala Marija Benet, ena od prvih 
stanovalk doma. Pred tem je vse življenje pre-
živela v domačih Ratečah.

Stran 5

Sto let Marije Benet

Dovški gledališčniki so za letošnje Aljaževe 
dneve obudili komedijo Dom na Kredarici. 
Predstava je že pred dvema desetletjema 
navduševala občinstvo iz krajev pod Trigla-
vom.                                               Stran 9

Občinstvo navdušeno,  
premiera razprodana Na veliki šmaren so v Ratečah tudi letos pri-

pravili tradicionalno etnološko-družabno pri-
reditev Vaški dan. Vrhunec prireditve je bil 
sprevod narodnih noš in preostalih nastopajo-
čih od gostilne Šurc do trga na Gorici.

Stran 10

Vaški dan v Ratečah
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OBČINSKE NOVICE

Takoj ko so konec junija v osnovnih šolah 
zaključili s poukom, je vodenje Osnovne 
šole Josipa Vandota v Kranjski Gori prevzel 
mag. Milan Rogelj iz Smlednika, doslej rav-
natelj kranjske Osnovne šole Jakoba Aljaža. 

»Po enajstih letih, ki sem jih preživel kot 
ravnatelj na OŠ Jakoba Aljaža, sem potre-
boval nov izziv, obenem pa sem prepričan, 
da je prav, da se po določenem obdobju 
vodstvo zamenja,« je razlog za svoj prihod 
v Kranjsko Goro pojasnil Milan Rogelj, ki 
se je v dveh mesecih od prihoda na OŠ Jo-
sipa Vandota že dobro seznanil s stanjem v 
šoli. »Gre za izjemno šolo z odličnimi pro-
grami in dobrim kolektivom,« pravi Rogelj, 
ki sicer želi, da se šola v prihodnje še bolj 
odpre navzven in poveže s krajem. Kot pra-
vi, se že dogovarjajo za nove projekte na 
področju že sicer intenzivnega mednaro-
dnega sodelovanja, več pozornosti pa name-
rava posvečati tudi vzgoji za podjetništvo. 

Kakšna je vaša osnovnošolska izkušnja, 
gospod Rogelj?

»Hodil sem na Osnovno šolo Hinka Smre-
karja v Ljubljani v Šiški in na tisti čas imam 
lepe spomine. Z današnjega stališča se mi je 

Novi ravnatelj v Kranjski Gori
Vodenje Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora z novim šolskim letom prevzema novi ravnatelj 
Milan Rogelj. Športni pedagog po osnovni izobrazbi je pred prihodom v Kranjsko Goro več kot 
desetletje uspešno vodil Osnovno šolo Jakoba Aljaža v Kranju. Šolo Josipa Vandota ocenjuje kot 
odlično, v prihodnje želi več pozornosti posvečati vzgoji za podjetništvo.

Mag. Milan Rebolj, novi ravnatelj Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora / Foto: Tina Dokl

Karmen Sluga

Občina Kranjska Gora ima nov športni park, saj je pri igrišču Osnov-
ne šole Josipa Vandota Kranjska Gora postavila nova ulična orodja, ki 
omogočajo razgibavanje celotnega telesa. Na uradnem odprtju so zbra-
ne pozdravili kranjskogorski župan Janez Hrovat, ravnatelj Osnovne 
šole Josipa Vandota Milan Rogelj, predsednik Zveze ulične vadbe Slo-
venije Simon Grižon in pobudnik za postavitev igral Tanej Junež. Z 
novo pridobitvijo bo Občina Kranjska Gora mladim omogočila kakovo-
stno preživljanje prostega časa ob rekreaciji in v naravi. In ne le pri šoli 

… Kot je poudaril župan Janez Hrovat, je v prihodnje v načrtu postavi-
tev podobnih orodij pri Jasni. Razmišljajo tudi o posodobitvi igrišča pri 
kranjskogorski šoli, da bi bilo še primernejše za atletsko vadbo. V špor-
tnem smislu pa župan želi razširiti ponudbo Kranjske Gore s pokritim 
drsališčem. Ravnatelj Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora Mi-
ran Rogelj na odprtju parka ni skrival navdušenja: »Vesel sem, da so 
ulična orodja pri šoli, saj bodo tako zelo dobro lahko služila učenkam 
in učencem. S profesorico Vesno Vozar sva že našla ideje, kako bodo 
razvijali ramenski obroč.« Mladi so orodja seveda preizkusili takoj ob 
odprtju in bili več kot navdušeni.

Ulična vadba za zdravo telo

Ravnatelj OŠ Josipa Vandota Milan Rebolj in župan Janez Hrovat Ulična rodja omogočajo razgibavanje celega telesa.
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iz osnovnošolskega obdobja najbolj v spomin vtisnilo to, da sem bil 
realno ocenjen. To mi predstavlja tudi sporočilo kot učitelju in rav-
natelju: slovenska šola je zelo realna, dokaj zahtevna za učence in 
učitelje – tudi za starše. Slovenska šola je s svojim bogatim in raz-
širjenim programom, ki dopolnjuje pouk, dobra šola.«

V dveh počitniških mesecih, odkar ste zaposleni na OŠ Jakoba 
Aljaža, ste se najbrž intenzivno seznanjali s šolo. Kakšni so prvi 
vtisi?

»To je odlična šola z zelo dobrim, izobraženim kadrom, značil-
nost te šole pa je tudi, da ima štiri svetovalne delavce, kar je izje-
men nadstandard. Ob tem se zavedam, da gre za specifično okolje, 
ki je močno povezano s športom, zato je na šoli veliko otrok, ki se 
intenzivno ukvarjajo s športom, zaradi česar so pogosto daljša ob-
dobja odsotni. S pomočjo izkušenj učiteljev in svetovalnih delavcev 
jim lahko pomagamo, da so kljub temu uspešni tudi v šoli. Tudi 
sicer je to šola z izjemnimi pogoji za delo; že do sedaj sem delal v 
šoli, ki je imela dobre pogoje, a to, kar imamo tukaj, v Kranjski 
Gori, je še velik korak naprej. Šolska stavba je tudi zelo lepo ume-
ščena v kraju, ima izjemno veliko svetlih površin in neverjetne raz-
glede.«

Kaj pa vsebina, programi, način dela?
»Tudi tu je bilo v preteklosti nedvomno narejeno veliko dobrega, 

kar si želim le še nadgrajevati. Nedvomno bomo še naprej razvijali 
čezmejno sodelovanje, šola vendarle leži ob tromeji, kar je odlično 
izhodišče za delo na tem področju. Radi bi nadgradili uveljavljeni 
program Tri roke in postali šola, ki bo na tem področju dajala po-
bude za aktivnosti. Pomembne se mi zdijo tudi pobude na področju 
vzgoje za podjetništvo. Želeli bi, da bi se vanjo vključilo čim več 
otrok, saj so to vsebine, ki jih ljudje, ki živijo in delajo na območju 

občine Kranjska Gora, po mojem prepričanju zelo potrebujejo. Na 
ta način, sem prepričan, bi lahko mladim v večji meri omogočili, da 
po končanem šolanju tu najdejo delo in ostanejo v domačem okolju 
in nadaljujejo tradicijo turizma in podjetništva. Tretje področje, ki 
ga želim poudariti, pa je umetnost, predvsem likovna.«

Lahko na kratko komentirate predpočitniški zaplet v zvezi s 
kriteriji za sprejem najuspešnejših učencev pri županu?

»Zapleta ne poznam, načeloma pa menim takole: Prav je, da so 
kriteriji jasno postavljeni. Po večini občin je trenutno kriterij ocena 
4,51 in več, in sicer vseh devet let. Mislim, da ta kriterij vse šole 
dobro poznajo. Res pa je – a to ne velja za sprejeme pri županih – 
da se na šolah podeljujejo tudi plakete za odličnost. V tem primeru 
izberemo učence, ki so ne samo dobri po učnem uspehu, ampak 
tudi sicer – tako da pomagajo sošolcem, učiteljem, so izjemni na 
drugih področjih, ne le pri učnem uspehu.«

Prišli ste z Osnovne šole Jakoba Aljaža, v kraje, ki jih je ži-
vljenje in delo Jakoba Aljaža zelo zaznamovalo, doma ste v 
Smledniku, ki ni prav daleč od Aljaževih rodnih Medvod. Vidi-
te v tem kaj simbolike?

»Res je zanimiva usoda, kar nekako se me drži ta povezava z Alja-
žem ... Delo in dosežke Jakoba Aljaža, tega izjemnega Slovenca, 
seveda dobro poznam.«

Prvega septembra je v šolske klopi v Kranjski Gori sedlo 225 
osnovnošolcev, od tega 30 prvošolcev, kar je šest več kot lani. To 
tudi pomeni, da bodo letos v nasprotju z lani, ko je bilo le za en 
prvi razred otrok, v skladu z normativi lahko imeli dva manjša ra-
zreda prvošolcev. OŠ 16. decembra Mojstarna šolo je lansko leto 
obiskovalo 187 učencev, letos pa jih bo 199, do tega 26 prvošolcev, 
dva več kot lani. 

V torek, 20. julija, sem se prebudil nenavadno rano, ob tri četrt na 
tri. Zjutraj sem prejel SMS-sporočilo: »Ob 2.45 je umrl moj oče, 
Petra.« Postalo mi je jasno, da se je ob tej uri prišel poslovit …

Rojen je bil v Kranju, družina se je leta 1936 preselila v Lju-
bljano, kjer je dokončal osnovno šolanje in leta 1946 maturiral 
na klasični gimnaziji. Vpisal se je na medicinsko fakulteto in bil 
leta 1953 promoviran za doktorja celokupne medicine. Po od-
služenem vojaškem roku in opravljenem stažu je bil leta 1955 
sprejet v Bolnišnico Jesenice, z željo, da se specializira za pe-
diatra. Po opravljenem specialističnem izpitu leta 1959 v Lju-
bljani je prišel na Jesenice, kjer so pod njegovim vodstvom 
odprli adaptirani otroški oddelek s 24 posteljami. Bil je pred-
stojnik tega oddelka od ustanovitve do upokojitve. Sprva je bil 
edini pediater, na pomoč pri delu so prihajali zdravniki iz Lju-
bljane, po treh letih prvi specializanti, kasneje se je ekipa ka-
drovsko okrepila. Poleg vestnega dela na oddelku, kjer je prebil 
večino dneva, često tudi noči, v skrbi za zdravje otrok, je od leta 
1964 obiskoval tudi Mladinsko okrevališče v Gozdu - Martulj-
ku, vodil posvetovalnico za dojenčke na Jesenicah, kasneje 
otroški dispanzer. Aktiven je bil tudi v posvetovalnici za zdrave 
dojenčke v Kranjski Gori. Na Srednji zdravstveni šoli na Jese-
nicah pa je kar 18 let predaval več predmetov; tako pediatrijo, 
anatomijo, fiziologijo kot tudi latinščino. Naziv primarija mu je 
bil podeljen leta 1968. Nadvse sta ga zanimali alergologija in 
klinična imunologija in leta 1982 je v Zagrebu pridobil naziv 
magistra teh znanj. Dve leti je bil tudi vršilec dolžnosti direk-
torja bolnišnice in nato pomočnik direktorja za strokovne me-
dicinske zadeve. Aktiven je bil v številnih zdravstvenih svetih, 
centrih, Slovenskem zdravniškem društvu in strokovnih komisi-
jah.

Za svoje delo je prejel številna priznanja in odlikovanja, tako tudi 
red dela z zlatim vencem, zlato značko Društva prijateljev mladi-
ne, Voglarjevo priznanje Gorenjskega zdravniškega društva. 
Spoznala sva se leta 1965 in prijateljevala več kot 50 let. Od 
skrbnih staršev je podedoval željo po izobraževanju, natančnost 
po očetovi strani in lep, mehak glas po mami. Zdravljenje otrok 
mu je bilo pisano na kožo. V tem zahtevnem poklicu je bil srečen. 
Cenil je krščanske vrline: vero, upanje, ljubezen. Veroval je, da 
so vsi ljudje dobri, kot razmišlja Remarque v Lizbonski noči: 
»Nekateri imajo le toliko kamenja v srcu, da dobrota ne pride do 
izraza.« Upal je, da se z večjo zagnanostjo da marsikaj spreme-
niti na bolje. Ljubil je svoje delo, kjer je tudi reševal življenja. 
Poznan mi je primer, ko sem sina zaradi trebušnih bolečin peljal 
k zdravnici, ki je ugotovila le, da se je verjetno preveč najedel. 
Ker sem odhajal na službeno pot, sem ga v ponedeljek zjutraj še 
prej odpeljal na Jesenice k Štefkotu. Pogledal ga je in namrščil 
obrvi. Vedel sem, da stvar postaja resna. Obdržal ga je v bolni-
šnici, čez uro je sledila operacija zaradi izliva slepiča. Srečno je 
okreval in prepričani smo, da to ni bil edini primer v njegovi 
praksi. 
Ljubil je Belo krajino, kjer je doma Plutova rodbina. Ručetno 
vas, Metliko, Semič, Zgornjesavsko dolino, Kranjsko Goro, Kor-
ziko, kjer mu je bil dom najlepši.
Ljubil je svoje lovske tovariše in mi ob slovesu s Korzike podaril 
svoj lovski rog, čeprav nisem lovec, le prijatelj. Tudi sam ni rad 
streljal, ugajala mu je le divjačinska klobasa.
In ne nazadnje, tudi petje je imel nadvse rad, saj kdor poje, zlo 
ne misli! Bil je priljubljen v Pevskem zboru sv. Petra v Ljubljani 
po upokojitvi.
Nekega dne je začutil, da se mora pripraviti na drugo življenje. 
Prenehal je pisati prijateljem doma in v tujini – sorodnikom Plu-
tom v Ameriki. Predal se je razmišljanju, kaj po tem napornem 
času – in v tem razmišljanju je tudi zaspal.
Štefan, hvala ti za vse, kar si storil nam, ki ostajamo z željo, da 
se ti pridružimo.                                                  Simon Oblak

Primarij dr. Štefan Plut 
(1928–2016)
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JUBILEJ

Marjana Ahačič

Prejšnji petek, 26. avgusta, je v Domu Viharnik v Kranjski Gori stoti rojstni 
dan praznovala Marija Benet. Dobrovoljna gospa je ena od prvih stanovalcev, 
ki so pred štirimi leti prišli v novozgrajeni Viharnik. Pred tem je vse življenje 
preživela v domačih Ratečah. »Še zmeraj je čila in vedno dobre volje. Noge 
je sicer ne držijo več tako kot nekoč, spomin ima pa boljši kot marsikdo, ki 
je pol mlajši od nje!« je povedala direktorica doma Karmen Romih.

V Viharniku so ji za rojstni dan pripravili lepo praznovanje s torto, 
cvetjem in harmoniko. Čestitat sta ji prišla sin Janez in mlajša sestra z 
družinama, kranjskogorski župan Janez Hrovat, predsednica Krajevne sku-
pnosti Rateče - Planica Sonja Kavalar, predsednica društva upokojencev 
Rateče - Planica Jelka Oman, predsednik Turističnega društva Rateče - 
Planica Primož Oman pa številni stanovalci in zaposleni v domu Viharnik. 
Vse dopoldne je bilo veselo in slovesno.

»Vse življenje je preživela v Ratečah, kjer se je rodila kot Omanova, 
najstarejša od treh sestra,« je povedal sin Janez, ki jo, tako kot obe njegovi 
hčerki, redno obiskuje v domu. »Njen oče je bil načelnik na železniški 
postaji v Ratečah, bil je strog človek, kar se je poznalo tudi pri vzgoji. 
Starša sta ji zgodaj umrla, oba stara komaj nekaj čez petdeset let. Tudi v 
šolo je šla, v Pančevo, potem pa je po poroki z očetom gospodinjila doma. 
Dela je bilo veliko, pa tudi sicer so ženske v tistih časih redkeje hodile v 
službo kot danes,« je življenje svoje matere opisal sin Janez. 

Rodila je dva otroka, Janeza in njegovo zdaj že pokojno sestro, ki zaradi 
slabega zdravja ni dočakala visoke starosti. Vdova je že več kot petdeset let. 
Na življenje v domu se je hitro navadila, vedo povedati tako svojci kot tisti, 
ki skrbijo zanjo. »Dela z njo nimajo veliko, prav rada še sama pospravi 
sobo,« je povedal sin. Veseli se obiskov vnukinj ter dveh pravnukov, tako 
da ji dnevi v domu, kjer se ves čas kaj dogaja, hitro minevajo. Janez Benet 
je vesel, da gre mami dobro, posebno lepo se mu zdi, da so ji ob stotem 

rojstnem dnevu pripravili tako lepo praznovanje. »Res sem hvaležen vsem, 
ki so se tako potrudili: zaposlenim v Viharniku, županu Kranjske Gore 
Janezu Hrovatu, ki ji je prišel voščit, krajevni skupnosti, turističnemu dru-
štvu in društvu upokojencev, vsi skupaj so pripravili zelo lepo praznova-
nje.«

V Viharniku je sicer kar nekaj stanovalcev, ki se približujejo stotemu 
rojstnemu dnevu, čeprav je povprečna starost 82 let. Najstarejša stanovalka 
pa je gospa Marija Stopar z Blejske Dobrave, ki je že stopila v 102. leto 
življenja.

Sto let Marije Benet

Marija Benet je v petek, 26. avgusta, v Domu Viharnik v Kranjski 
Gori takole praznovala svoj stoti rojstni dan. Voščili so ji domači, 
prijatelji in znanci iz njenih rodnih Rateč, direktorica Doma 
Viharnik Karmen Romih in tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat.
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REPORTAŽA

Tjaša Sterle Polak

Prvemu so se poklonili z gledališko igro 
Dom na Kredarici, ki je bila razprodana že 
pred samim začetkom Aljaževih dnevov (po-
novitvi bosta 2. in 15. septembra), drugi pa z 
delavnico, v okviru katere so otroci lepim 
kosmatinkam našli nove domove v lončkih.

Ker je bil Jakob Aljaž ljubitelj planinstva, 
kulture in glasbe, so letošnje Aljaževe dneve 
napolnili s koncerti, dokumentarnim filmom 
Fragmetni, ki govori o Jakobu Aljažu, in si ga 
je v četrtek, 25. avgusta, ogledalo ogromno 
število ljudi. Gustlnovim pohodom na Babo, 
tekom na vrh smučišča, koncertom klasične 
glasbe za violončelo in klavir v izvedbi Seba-
stiana Bertonclja in Maje Klinar in posebnim 
vodenjem po Planinskem muzeju, ki ga je to-
krat prevzel kar Jakobov gorski vodnik Pož-
ganc. Dokumentarni film Fragmenti, »Gustl, 
kakor so mu rekli, je bil legenda v slovenskem 
smislu in ne samo lokalnem, zato je prav, da 
po njem poimenujemo pohod,« je pravi pred-
sednik TD Dovje-Mojstrana Matjaž Podlipnik

»Zanimanje za Aljaževe dneve je bilo letos 
veliko – tako lokalno kot širše,« je povedal 
predsednik TD Dovje - Mojstrana Matjaž 
Podlipnik. Sodelovalo je več različnih dru-
štev, med drugim tudi Paragliding.si s spu-
stom jadralnega padalca z Dovške babe do 
Mojstrane, PGD Dovje in Mojstrana s prika-
zom gašenja s starinsko brizgalko, GRS Moj-
strana s prikazom reševanja in Društvo mla-
dih Kranjska Gora z vlečenjem vrvi.

Otroci so se na delavnicah lotili sajenja pla-
nik, ki letos – prav tako kot Kredarica – obe-
ležuje 120 let, odkar je bil uvrščena med za-
ščitene rastline. Da so bile alpske rožice mile 
tudi slavnemu dovškemu župniku pa je potr-

dil Požganc, ki tokrat po gorah ni vodil Alja-
ža, ampak po planinskem muzeju tiste, ki so 
o razstavi hoteli slišati še kaj zanimivega in 
drugačnega.

V nedeljo so se obiskovalci lahko brez zno-
ja, brez prerivanja na gorskih poteh in v treh 
minutah odpravili na Triglav – pohod so or-
ganizirali s pomočjo 3D VR-očal. Zaključek 
dnevov pa je potekal v Vratih, kjer sta kon-
cert Vox Carniola in sveta maša v kapeli sv. 
Cirila in Metoda kronala zelo aktiven konec 
tedna v Aljaževih najljubših krajih.

V znamenju dveh obletnic
Štiriindvajsete Aljaževe dneve, ki jih je organiziralo Turistično društvo Dovje - Mojstrana, sta letos 
zaznamovali dve 120-letnici – eno je praznoval dom na Kredarici, drugo pa alpska roža planika, ki je 
zaščitena že od leta 1896.

Dovški in mojstranški gasilci so se požara lotili s staro brizgalno, ki so jo uporabljali  
v času pred avtomobili. / Foto: Iztok Polak 

Mojstrana je v okviru 24. Aljaževih dnevov izvedla reševanje 
ponesrečenca, na pomoč pa jim je priskočil tudi helikopter 
Slovenske policije. / Foto: Iztok Polak

Obiskovalci Aljaževih dnevov so lahko opazovali, kako  
je GRS Mojstrana ponesrčenca v dolino spustila tudi s pomočjo 
škripca. / Foto: Iztok Polak

»Zanimanje za Aljaževe 
dneve je bilo letos veliko 
– tako lokalno kot širše,« 
je povedal predsednik  
TD Dovje - Mojstrana  
Matjaž Podlipnik.  
Sodelovalo je več  
različnih društev.
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STAREJŠI

Pri Društvu upokojencev Rateče - Plani-
ca so aktivni vse leto. Veliko stavijo na 
športne aktivnosti in druženje, saj je po 
besedah predsednice društva Jelke 
Oman prav druženje tisto, ki v dana-
šnjem hitrem ritmu življenja največ šteje. 
Lani so zelo uspešno organizirali držav-
no prvenstvo v pikadu v Planici, na kar 
so še posebno ponosni. Redno obisku-
jejo tudi člane in članice, ki dneve preži-
vljajo v Domu Viharnik. Ob koncu leta 
pa obiščejo in obdarujejo člane in člani-
ce, starejše od 85 let, ter tudi varovan-
ce v Domu Viharnik v Kranjski Gori in 
Domu dr. Franceta Bergelja na Jeseni-
cah. K. S.

Dejavni rateški 
upokojenci

Na Peči nad Ratečami bo drugo nedeljo 
v septembru, 11. septembra, 37. sreča-
nje treh dežel. Ob 8. uri bodo izpred 
Gostilne Šurc v Ratečah na pot krenili 
prvi pohodniki. Ob 12. uri bodo zbrane 
planince pozdravili župani Kranjske 
Gore, Trbiža in Podkloštra. Za zabavo in 
ples bo poskrbel narodno-zabavni an-
sambel Zgornjesavci. V primeru slabega 
vremena bo prireditev prestavljena na 
nedeljo, 18. septembra. K. S.

Srečanje na Tromeji 

Pri Društvu upokojencev Dovje - Mojstrana 
med različnimi dejavnostmi vsako leto veliko 
pozornosti namenjajo starejšim članom. Poma-
gajo jim ob različnih težavah, ob novoletnih 
praznikih jih obdarijo. V preteklih letih so vse, 
ki so dopolnili osemdeset in več let, odpeljali na 
izlet, sedaj pa zanje organizirajo družabno sre-
čanje v domačem kraju. Letos v juliju so se 

zbrali v Mlačci nad Mojstrano. V krajevni sku-
pnosti imajo skupaj 107 članov, starejših nad 
osemdeset let, ki se srečanj radi udeležijo. Tudi 
letošnje je ob dobri udeležbi potekalo v prije-
tnem razpoloženju. Pozdravne besede je zbra-
nim izrekel predsednik društva Izidor Podgor-
nik, za glasbo sta poskrbela Tone Dremelj s 
harmoniko in Ivo Cindrič s kitaro.

Prijetno druženje 
starejših krajanov
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KULTURA

Marjana Ahačič

»Dom na Kredarici je planinsko-kriminalna 
komedija, ki ima tudi polno vzgojnih vidi-
kov,« je povedal avtor Marsel Gomboc, ki v 
predstavi tudi nastopa, tokrat v vlogi Mirze, 
delavca jeseniškega Acronija, ki se je na Kre-
darico odpravil v družbi sodelavca Matevža 
(igra ga Simon Brlogar). Igralska zasedba je 
sicer v primerjavi z ekipo, ki je pripravila kr-
stno uprizoritev, popolnoma prenovljena. V 
predstavi tako nastopa dvanajst igralcev, ki so 
se, kot pravi režiserka Leona Gomboc, z ve-
seljem odzvali povabilu, da sodelujejo pri 
pripravi predstave na domačih gledaliških 
deskah. Mateja Langus tako igra Mojco, 
oskrbnico doma, Jaka Martnjak domačina 
Jako, Maja Pečar fino Ljubljančanko Anico, 
Andrej Hrovat pa Leopolda, njenega poslu-
šnega moža. Primož Langus je Andrej, gorski 
reševalec in policist, Tinkara Ćirić, Martin 
Gomboc in Aljaž Smolej pa – pubertetniki. 
Rok Čebulj in Gašper Martinjak sta zvezna 
policista. Za luč in glasbo je poskrbel Anže 
Smolej, dovški gledališčniki pa so si tokrat 
privoščili tudi šepetalko; v tej vlogi se je iz-
kazala Anja Skumavec.

»Vesela sem bila povabila v predstavo, zani-
mivo se mi je zdelo, da sta me Marsel in Le-
ona videla v vlogi fine Ljubljančane, saj sicer 
v Triglavskih pravljicah nastopam v vlogi 

zeliščarke, ki dami Anici ni prav nič podob-
na. Vlogo sem vzela kot izziv in se je z vese-
ljem lotila,« je povedala Maja Pečar.

Z izkušnjo so zadovoljni tudi najmlajši trije 
igralci, Tinkara Ćirić, Martin Gomboc in 
Aljaž Smolej. Pravijo, da jim je bilo režiser-

kino povabilo v čast, veseli so, da so jih soi-
gralci sprejeli za enakovredne.

Dovški gledališčniki so predstavo na oder 
postavili čez poletje, kar sicer ni običajno, a 
se jim je dobro izšlo. »Vidi se, da so izkušeni 
igralci, dali so vse od sebe,« je z igralskim 
ansamblom zadovoljna režiserka. »Na nobeni 
točki me ni skrbelo, da se stvari ne bi iztekle 
tako, kot je prav.« Pravi tudi, da so se med 
pripravo predstave kljub trdemu delu zelo za-
bavali in veliko presmejali in bili nato na pre-
mieri veseli toplega odziva domačega občin-
stva v razprodani dvorani. »Že precej pred 
premiero je bilo v vasi čutiti pričakovanje in 
radovednost, zato nismo bili začudeni ob dej-
stvu, da so vstopnice za prvo predstavo tako 
hitro pošle. Predstavo bomo še ponovili, želi-
mo pa si tudi, da bi bila igra, ki je bila na oder 
postavljena prav na pobudo in v organizaciji 
domačega turističnega društva, stalno v po-
nudbi za morebitne zaključene skupine, ki bi 
si jo radi ogledale, ali po odlomkih za pope-
stritev kakega programa v oviru dejavnosti 
turističnega društva,« je še povedala režiser-
ka Leona Gomboc.

Prva ponovitev predstave bo že danes, v pe-
tek, 2. septembra, ob 20. uri v Kulturnem 
domu na Dovjem, naslednja pa 22. oktobra. 
Vstopnice so na voljo v Slovenskem planin-
skem muzeju.

Občinstvo navdušeno,  
premiera razprodana
Na pobudo Turističnega društva Dovje - Mojstrana so dovški gledališčniki za letošnje Aljaževe  
dneve obudili komedijo Dom na Kredarici. Predstava je že pred dvema desetletjema navduševala 
občinstvo iz krajev pod Triglavom. Delo je napisal domačin Marsel Gomboc, že prvič pa jo je tako  
kot sedaj režirala njegova soproga Leona Gomboc.

Mirza (Marsel Gomboc) in njegov sodelavec Matevž (Simon Brlogar) v Domu na Kredarici 
pri prijazni oskrbnici Mojci (Mateja Langus) / Foto: Tina Dokl

Igralska ekipa Doma na Kredarici / Foto: Tina Dokl
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KULTURA

Karmen Sluga

»Zelo smo veseli, da ga imamo in da ima 
dovolj potrpljenja, čeprav ga včasih ne poslu-
šamo, ker klepetamo,« mi radi rečejo, ko jih 
povprašam, kako jim gre. Pojejo vse leto brez 
prestanka – ne glede na to, da je vmes tudi 
čas za počitnice. Njihova sprostitev je pevska 
vaja, ki zahteva resno delo, ker imajo veliko 
nastopov.

Februarja so sodelovali na odprtju fotograf-
ske razstave Andreja Žemve v Liznjekovi do-
mačiji, se udeležili revije odraslih pevskih 
zborov občine Jesenice z naslovom Eno pesem 
č´mo zapet, maja pa so nastopali na reviji pev-
skih zborov društev upokojencev v Cerkljah. 

Tudi 27. maja so nastopali, in sicer na za-
ključku Kongresa slovenskih zdravnikov na 
Visokem in sodelovali pri blagoslovu obno-
vljene kapelice v počastitev dr. Tavčarju. Raz-
položenje je bilo zelo dobro, vreme jim je slu-
žilo in že letos so dobili povabilo za sodelova-
nje v naslednjem letu. Povabilo za nastop so 
sicer dobili na osnovi lanskega sodelovanja na 
odprtju Svetovnega kongresa slovenskih 
zdravnikov na Zdravniški zbornici v Ljubljani, 
kjer so s pesmijo navdušili domače in tuje go-
ste. 

Sodelovali so na 47. Taboru pevskih zborov v 
Šentvidu pri Stični, ki so mu zvesti že 14 let. 
V Stično gredo zato, da se poklonijo slovenski 
narodni pesmi in uživajo pod taktirko nepre-
kosljivega dirigenta Igorja Švara. 

Nobeno leto seveda ne mine brez letnega 
koncerta. Letos so si program koncerta zami-
slili malo drugače in ga popestrili tudi s »svo-
jo« citrarko Danico in Kajo ter harmonikarjem 
Tonetom, ki je prav tako pevec v zboru, in 
njegovo vnukinjo Jano s klarinetom. Gost kon-
certa je bil upokojenski MoPZ Jesenice, ki bo 
letos v novembru praznoval častitljivih 55 let 
delovanja. Kranjskogorski zbor bo seveda 
obisk vrnil na njihovi slavnostni prireditvi. Po 
koncertu je tudi prav, da se pevci družijo in 
izmenjajo izkušnje. Za pogostitev, razumeva-
nje in dobro ceno se zahvaljujejo ge. Darji 
Hrovat iz gostilne Pri Martinu.

V nedeljo, 3. julija, je bilo v Gozdu - Mar-
tuljku srečanje izgnancev. Peli so pesmi o tež-
ki prehojeni poti in ljubezni do domovine, 
svobode in rodne grude. Julija so dvakrat peli 
na trgu pred kranjskogorsko cerkvijo. Tako kot 
vsako leto pa so sodelovali tudi pri programu 
za Rusko kapelico; zapeli so z ruskimi pevci in 
še pri maši.  Tudi Vaški dan v Ratečah 15. av-
gusta je obvezni del zborovskih nastopov. Ko-
nec avgusta pa so uspešno organizirali zelo 
priljubljene Škerlove dneve, dneve zborovske-

ga petja. Ti potekajo dva večera. Prvi večer sta 
poleg domačinov nastopila Vokalna skupina 
Mavrica Videm pri Dobrepolju in oktet Pod-
peški pobi iz Podpeči pri Brezovici. Drugi ve-
čer pa se je Kranjskogorcem na odru pridruži-
la Tamburaška skupina Stara banda iz Avstrije. 

Zdaj se bo hitro bližal božični čas in brez 
koledovanja na vasi in božičnih koncertov po 
cerkvah ne končajo leta. Med njimi se je, radi 
poudarijo, stkala močna vez prijateljstva in lju-
bezen do narodne pesmi, ki iz leta v leto moč-
neje gori.

Narodna pesem jim vedno  
več pomeni
Čas neusmiljeno teče, leta bežijo, a pevci Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora še vedno  
aktivno delujejo pod taktirko pevovodje Matjaža Megliča.

Maja so nastopali na zaključku Kongresa slovenskih zdravnikov na Visokem in sodelovali 
pri blagoslovu obnovljene kapelice v počastitev dr. Tavčarju. 

Kljub nizkim cenam novih tiskalnikov je popravilo lahko 
tudi polovico cenejše. Prispevajte tudi kaj k ekologiji!

Prinesite tiskalnik na pregled! Za črnilne 
tiskalnike je ta brezplačen.

Kupon za popust velja do 31. 10. 2016

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Vam nagaja tiskalnik?
• Ne potegne papirja?
• Je slaba kvaliteta izpisa?
• Tiska prazne liste?
• Je tiskalnik čisto mrtev?

-10%Kupon

elektronika in mikroračunalniki
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KRAJEVNE NOVICE

Marjana Ahačič

Na veliki šmaren so v Ratečah tudi letos pripravili tradicionalno 
etnološko-družabno prireditev Vaški dan. Dogajanje se je okoli pol-
dne začelo s pestro ponudbo domačih jedi, sladic in izdelkov domače 
obrti, vrhunec prireditve pa je bil popoldanski sprevod narodnih noš 
in preostalih nastopajočih od gostilne Šurc do trga na Gorici, kjer so 
številni obiskovalci z zanimanjem spremljali prikaz starih kmečkih 
opravil, uživali v nastopu godbe na pihala iz Gorij, pevskega zbora 
Kranjska Gora, folklorne skupine, citrark, harmonikarja in otrok iz 
Vrtca Rateče. Tudi predstavitev dopolnjene muzejske etnološke zbirke 
v Kajžnkovi hiši, s katero upravlja Zgornjesavski muzej, je vzbudila 
zanimanje med obiskovalci, najmlajši pa so uživali v ustvarjalnih de-
lavnicah. 

»Za domačine se prireditev pravzaprav začne že kakšen teden dni 
pred dogodkom, ko iz skrinj vzamejo stoletje in več stara tradicional-
na oblačila, jih na novo operejo, poškrobijo in polikajo, da so nared 
za praznični dan. Tako rekoč v vsaki hiši imajo skrinjo, v kateri skrb-
no hranijo to dragoceno dediščino, ki prehaja iz roda v rod,« je pove-
dala Tina Brlogar s Turističnega društva Rateče, ki je Vaški dan letos 
pripravilo že 23. zapored.

Kot pravi Brlogarjeva, so z obiskom zadovoljni, saj se je vaškega 
dne tako kot po navadi udeležilo veliko domačinov kot tudi precej 
obiskovalcev od drugod. »Kot vedno so nam tudi tokrat na pomoč 
priskočili rateški gostinci, ki so pripravili vsak po eno jed, ki smo jo 
nato ponujali na stojnicah. Domače gospodinje so prispevale sladke 
dobrote, člani turističnega društva pa so poskrbeli za peko mesa na 
žaru. Še vreme je nekako zdržalo, kljub temu da se je vmes za pol ure 
ulilo,« je zadovoljna Brlogarjeva, ki pravi, da je prav vreme vsako leto 
pomemben dejavnik pri organizaciji prireditve. »Če je napoved slaba, 
Vaški dan odpovemo. Stara oblačila, v katerih se na ta dan skozi vas 
sprehodijo domačini, so pač preveč dragocena, da bi dopustili, da jih 
zmoči in poškoduje dež.« Prireditev se je zaključila z veselico, na 
kateri je igral ansambel Poskočni muzikanti.

V Ratečah ohranjanju dediščine na različnih področjih tradicionalno 
posvečajo veliko pozornosti. Lani poleti so tako na pobudo Turistič-
nega društva Rateče in ob pomoči domačinov iz Rateč izdali Rateški 
slovar, ki sta ga pripravila dr. Jožica Škofic z Inštituta za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Klemen Klinar iz Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske. V njem je zbranih 1640 narečnih besed s po-
dročja kmetovanja, gozdarstva, gospodinjstva in praznikov. Celoten 
projekt z naslovom Ustna izročila, narečje in oživitev obrti in kulina-
rike je bil zasnovan tako, da so v njem sodelovali domačini, ki so 
svoje znanje prek delavnic rateških žokov, lesenih cokel, klekljanja in 
vezenja prek kulinarike in delavnic v sklopu Vrtca Rateče prenašali 
naprej. »Cilj projekta je bil v celoti dosežen, zanimanje za učenje pa 
veliko. Udeleženci delavnic so bili stari od 3 do 85 let. Znanje, ki so 

ga pridobili, bodo lahko uporabili tudi v prihodnje,« so zadovoljni v 
Ratečah.

Knjigo, ki predstavlja nekakšen zaključek projekta, so avtorji sliko-
vito podnaslovili Ad abnjaka da žoka in ad agrabka da žlef (Od po-
krovke do pletenih copat in od nagrabljene trave do dela sani za seno, 
»prevedeno« v današnjo knjižno slovenščino). Razdeljena je na uvo-
dno poglavje, v katerem dr. Jožica Škofic z Inštituta za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU na kratko predstavi rateški krajevni govor 
in slovarček besed, kot so ga prejšnjo zimo predstavili udeleženci 
delavnic za zapis rateškega narečja v okviru projekta. Posnela in za-
pisala sta ga Škofičeva in Klemen Klinar iz Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske. »Slovarček ni samo predstavitev tukajšnjega jezika, 
ampak tudi vpogled v rateško naravno ter materialno in živo kulturno 
dediščino,« poudarjata avtorja. V knjigi je objavljenih še nekaj bese-
dil v rateškem narečju in 'prevodu' v knjižno slovenščino ter na koncu 
dodana še slikovna priloga k slovarju s fotografijami, ki jih je prispe-
val Gornjesavski muzej Jesenice iz bogate fototeke predmetov, obla-
čil, orodja in opreme, ki so del Kajžnkove in Jarvahove zbirke. 

»Neverjetno, kako pestro je bogastvo različnih govorov v Zgornjesa-
vski dolini,« je izkušnjo pri nastajanju slovarja opisal Klemen Klinar. 
»Rateče so prava zlata jama za narečjeslovnega raziskovalca,« zatrju-
je dr. Jožica Škofic, ki pravi, da dela še ni konec in da bo vesela, če 
bo rateški slovar dobil še kakšen naslov.

Knjižica je nastala v sklopu projekta Leader, ki ga je finančno pod-
prla Občina Kranjska Gora, kot partnerja pa sta sodelovala TD Rateče 
- Planica in Gornjesavski muzej Jesenice.

Vaški dan v Ratečah

Številni obiskovalci so z zanimanjem spremljali predstavitve 
starih obrti. / Foto: Andrej Mežik

Osrednji dogodek je vsako leto povorka udeležencev Vaškega 
dne skozi Rateče. / Foto: Andrej Mežik

Vaški dan je predvsem priložnost za druženje domačinov, zaradi 
številnih zanimivih aktivnosti pa v Rateče vsako leto privabi tudi 
mnoge obiskovalce od drugod.
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OBVESTILA

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta Proč z invazivkami, ki ga finan-
cira Občina Kranjska Gora, avgusta odprla pisarno za informiranje občanov o načinih 
odstranjevanja in tretiranja ostankov tujerodnih invazivnih rastlin. »Odstranjevanje inva-
zivnih vrst je zelo težavno, včasih celo nemogoče; v sklopu pisarne bomo občanom 
podajali informacije, jim svetoval ter v nekaterih primerih izvedli terenski pregled stanja,« 
je povedala Nina Kobal z agencije. »Nekatere tujerodne invazivne rastline je zakonsko 
treba odstranjevati, za druge je to zaželeno z vidika ohranjanja narave. Ker je občina 
Kranjska Gora v primerjavi z drugimi občinami v Sloveniji še relativno malo zaraščena z 
tujerodnimi invazivnimi rastlinami, je še čas, da ukrepamo in s tem rešimo marsikatero 
območje. Občane tudi prosimo, da nam še naprej javljajo lokacije s tujerodnimi invaziv-
nimi vrstami, saj na ta način dopolnjujemo inventar rastišč.« Informacije so občanom na 
voljo v dopoldanskem času na številki 04 581 34 16 ali po elektronski pošti na naslov 
nina.kobal@ragor.si. 

Odprli informativno pisarno o invazivkah

Za vse tiste, ki vas zanimata trajnostno vrtnarjenje in zeliščarstvo, Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske v mesecu septembru v sklopu projektov Nazaj k naravi in Pehtina zelišča organizira 
nove delavnice in oglede dobrih praks. V četrtek, 15. septembra, bomo obiskali na novo 
oživljeno domačijo Pr'Nebavec, ki se nahaja nekaj kilometrov od Litije v vasi Dragovšek. Na 
domačiji bomo poleg ogleda permakulturnih vrtov deležni tudi praktičnih vrtnarskih nasvetov 
ter predstavitve, kako se vrtne površine vklapljajo v celosten permakulturni načrt kmetije. V 
ponedeljek, 19. septembra, bomo za vas organizirali praktično delavnico z naslovom Izde-
lava uporabnih zeliščnih pripravkov. Tokrat bomo s Cvetko spoznavali in pripravljali glinene 
zeliščne maske za obraz in zeliščne sirupe. Pripravljeni izdelki pa bodo skupaj z natančnimi 
navodili za pripravo romali tudi z vami domov. Število mest v okviru obeh dogodkov bo omeje-
no, prijave pa zato obvezne. Projekta Nazaj k naravi in Pehtina zelišča financira Občina Kranj-
ska Gora ter sta namenjena njenim občanom. Vsi dogodki, organizirani v okviru projektov, so 
za udeležence brezplačni. 

Nazaj k naravi in Pehtina zelišča 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v 
sklopu projekta Ustvarjalni podjetnik pri-
pravlja prodajno razstavo lokalnih ustvar-
jalcev – Umetniško tržnico v Mojstrani. 
Slavnostno odprtje razstave bo v petek, 
2. septembra, ob 19. uri v prostorih Slo-
venskega planinskega muzeja v Mojstra-
ni. Umetniška tržnica bo odprta do nede-
lje, 4. septembra, v času odprtja muzeja. 
K. S.

Umetniška tržnica

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v 
okviru projekta Nazaj k naravi 15. sep-
tembra organizira brezplačno strokovno 
ekskurzijo na domačijo Pr' Nebavec, ki 
leži nekaj kilometrov od Litije, v vasi Dra-
govšek. Na domačiji bodo udeleženci 
poleg ogleda permakulturnih vrtov dele-
žni tudi praktičnih vrtnarskih nasvetov ter 
predstavitve, kako se vrtne površine vkla-
pljajo v celosten permakulturni načrt 
kmetije. Projekt Nazaj k naravi financira 
Občina Kranjska Gora in je namenjen 
njenim občanom. Prijave zbirajo na ra-
zvojni agenciji Zgornje Gorenjske. K. S.

Nazaj k naravi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
EUR
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Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!

SIDDHARTA
AKUSTIČNO

MOŠKI SO Z MARSA,
ŽENSKE SO Z VENERE

PETEK

2. 9.
OB 21. uri

OB 20.30

OB 21 uri

KLAPE V KRANJU
(KLAPA ŠUFIT, KVATROPIRCI)

PETEK

9. 9.

SVET JE TVOJ
MUZIKAL OŠ OREHEK

NEDELJA

11. 9.
PETEK

16. 9.

vstopnice

v predprodaji

Eventim

www.tourism-kranj.si

VEČERI POD GRAJSKO LIPO

1. 9.  MAJA ZALOŽNIK & MOONSHINE TRIO ACOUSTIC 

8. 9.  OPERNI VEČER

15. 9.  JAZZ VEČER

22. 9.  OPERNI VEČER Z JUAN VASLETOM

VRT GRADU KHISLSTEIN VSAK ČETRTEK, OB 20. URI

vstopnine
ni
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Turistično društvo Kranjska Gora je 15. avgusta znova uspešno 
izpeljalo Kranjskogorsko desetko – tek iz Kranjske Gore do 
Rateč in nazaj, ki se ga je udeležilo več kot sto tekačic in teka-
čev. Prav tako so, ko pravi predsednica društva Klavdija Gom-
boc, zadovoljni z udeležbo na otroškem teku, ki postaja vedno 
bolj priljubljen, s čimer so dobili potrditev, da je prav, da so se 
odločili za spodbudo mladih, da se ukvarjajo s športom. Pri 
ženskah absolutno je prepričljivo slavila domačinka Neža Žer-
jav, članica Nordijskega društva Rateče - Planica, s časom 
43:06,51, druga je bila Elisa Tosin, tretja pa članica ameriške 
skakalne ekipe Tara Geraghty-Moats. Pri moških je bil najhitrej-
ši Rob Svenšek, njegov čas pa 32:59,56. Drugi je bil Luka 
Kramarič, tretji pa Miroslav Nikolič. Sicer so člani Nordijskega 
društva Rateče - Planica dosegli lep ekipni uspeh. Poleg prve 
Neže Žerjav so se tudi preostali v svojih kategorijah uvrstili viso-
ko: Jan Oblak je bil peti, Benjamin Črv tretji, Jan Mezek peti, 
Robert Kerštajn pa drugi.

Na Desetki odlični planiški 
nordijci

Zgornjesavska dolina poleti gosti številne znane športnike, ki 
na gorski zrak in v okolje, kjer je veliko možnosti za kakovostne 
treninge, prihajajo na priprave. Med njimi je bila tudi slovenska 
moška košarkarska reprezentanca na čelu z bratoma Goranom 
in Zoranom Dragićem. Na olimpijske igre sta se na Gorenjskem 
pripravljali ženski košarkarski ekipi Francije in Turčije. Prav tako 
so letos že gostili ekipe Himki Moskva, Anadolu Efes, Gazian-
tep, AEK, rokometaše Gorenja in Vardarja in nogometaše Rije-
ke. Septembra prihajajo znana imena turške košarkarske lige, 
ki nastopajo za ekipi Bešiktaš in Banvit. Kranjska Gora pa je 
bila letos tudi prizorišče prvega mednarodnega košarkarskega 
kampa za gluhe otroke pod vodstvom Miha Zupana in odboj-
karskega kampa Tineta Urnauta. K. S.

Znane ekipe na pripravah  
v Kranjski Gori

V soboto, 3. septembra, se bodo v Kranjski Gori znova zbrali 
najbolj zagnani kolesarji in kolesarke, ki imajo toliko poguma in 
moči, da se bodo spopadli z vršiškimi serpentinami. Turistično 
društvo Kranjska Gora namreč organizira 38. Juriš na Vršič. 
Start bo ob 11. uri, prijavite pa se lahko še na dan prireditve od 
8. ure v šotoru poleg Hotela Kompas. Proga je dolga 13,5 ki-
lometra z višinsko razliko 801 meter. K. S.

Juriš na Vršič

Skupina petih pivoljubcev, pivopivcev in pivoznalcev, ki sou-
stvarjajo portal pivopis.si, se je zadnji konec tedna v avgustu 
odpravila na Triglav zvarit pivo. Za takšen podvig so se odločili, 
ker radi iščejo zanimive in drugačne ideje za varjenje piva. 
»Pivo in Triglav, kot simbola Slovenije, bomo združili in ustvarili 
najvišje zvarjeno pivo v Evropi,« je pred podvigom pojasnil vod-
ja projekta in ustanovitelj storitev pivopis.si Andrej Colarič. Alp-
sko pivo, ki na Triglavu še ne bo pitno, saj bo potrebovalo še 
nekaj tednov »ležanja« in fermentiranja, bo posebno zaradi le-
deniške vode in nadmorske višine, ki spremeni temperaturo 
vrelišča in pijači pusti poseben priokus. Degustacija težko pri-
garanih pivskih kapljic – na 2864 metrov je morala ekipa por-
tala pivopis.si prinesti od 30 do 35 kilogramov opreme – bo 
mogoča na posebnem dogodku v mesecu septembru. T. P.

Na Triglavu zvarjeno pivo

Plesni studio Mademoiselle se je v sodelovanju s fotografom Boštja-
nom Gunčarjem lotil projekta, v okviru katerega upajo, da bodo raz-
blinili predsodke glede plesa od drogu. To so se odločili storiti s fo-
tografiranjem omenjenega plesa v naravi, da bi pokazali, da je lepota 
povsod – v nas in okoli nas, ne glede na obliko. Dvanajst plesalk, ki 
jim ples ob drogu pomeni več kot le občasno rekreacijo, se je zavr-
telo tudi pred spomenikom Jakoba Aljaža, na Vršiču in v Planici. Med 
fotografiranjem za razstavo, ki je potekala konec meseca avgusta v 
prostorih ljubljanskega plesnega studia – nastal pa je tudi koledar–, 
so plesalke pritegnile ogromno pogledov mimoidočih, ki so jih pogo-
sto fotografirali tudi sami. »Prejeli pa smo celo nekaj pohval na Vrši-
ču, saj so nas tamkajšnji turisti in obiskovalci nagradili z bučnim 
aplavzom,« sta še pojasnili članici plesnega studia Anja Horvat Jero-
mel in Tina Perko. T. P.

Na Vršiču plesale ob drogu

Na Vršiču so plesalke ob drogu prejele bučen aplavz. / Foto: Boštjan Gunčar



13ZGORNJESAV'C 

KULTURA

Marjana Ahačič

Sredi poletja je Miha Mohorič, režiser dokumentarnih filmov iz 
Kranjske Gore, skupaj z igralcem Matjažem Javšnikom organiziral 
prvi mednarodni filmski festival v Kranjski Gori, ki je navdušil tako 
domače kot tuje obiskovalce. Festival je bil razdeljen na otroški, štu-
dentski in tekmovalni del, en dan je bil namenjen predvsem domačim 
avtorjem in domačinom, ki so v filmih nastopali, enega od dni so 
posvetili aktivističnemu dokumentarnemu filmu z gosti, kot sta Erik 
Valenčič in Tomo Križnar. Skupaj so predvajali več kot 40 filmov z 
vsega sveta, imeli otroške in študentske filmske delavnice, koncerte in 
številne druge obfestivalske dejavnosti.

»Z Matjažem Javšnikom sva želela s festivalom oživeti filmsko sce-
no, ki je bila v Kranjski Gori tako dolgo pozabljena in zanemarjena. 
Kranjska Gora je že od samih začetkov gibljivih slik vključena v slo-
venski in mednarodni filmski prostor. Kekec je prvi slovenski film, ki 
je bil nominiran za zlatega leva v Benetkah, lepote Kranjske Gore in 
okolice niso ostale skrite za tuje filmske ustvarjalce, ki so prav v naših 
krajih posneli kar nekaj filmskih uspešnic, med drugim Heidi in do-
kumentarni film o Hannibalu. Glede na slikovito filmsko tradicijo 
Kranjske Gore in samega pomanjkanja filmske kulture pri nas sva se 
odločila, da si Kranjska Gora zasluži prvi mednarodni filmski festi-
val, saj je čas, da se filmske zgodbe Kranjske Gore zbudijo iz dolgega 
zimskega spanca in nas popeljejo v nov in svež filmski začetek,« je 
razloge za to, da sta v Kranjsko Goro pripeljeta filmski festival, pov-
zel Miha Mohorič.

Kot pravi, je bila rdeča nit festivala predvsem človečnost. »Vrnitev 
nazaj k izvoru človeka in k večnemu vprašanju, kdo ljudje v resnici 
sploh smo. Česa vse smo ljudje zmožni in kako refleksiramo človeška 
dejanja ter naš obstoj je bila glavna tema, ki je povezovala izbor do-
kumentarnih in igranih filmov. Iskala sva filme, ki prikazujejo realno-
sti, zaradi katerih lahko gledalci spregledamo, kje smo in kaj vse ima-
mo.«

Kot še pravi Mohorič, je posebnost kranjskogorskega festivala tudi 
drugačen pristop k organizaciji. »Pravilo je, da na mednarodnem Film 
festu Kranjska Gora nikoli ne boste videli rdečih preprog, filmskega 
prestiža, zvezdniškega cirkusa in ostalih biserov, ki so tako značilni 
za filmske festivale pri nas in po svetu. Mi želimo s festivalom priča-
rati predvsem domačnost. Nuditi, kar nudita kraj in okolje sama po 
sebi. Preprostost in avtentičnost sta naš ključ do drugačnosti od dru-
gih filmskih festivalov.«

Kljub temu jima je v Kranjsko Goro uspelo pripeljati številne emi-
nentne goste iz sveta filma. »Z Matjažem sva tudi sama aktivno vple-
tena v svet filma. Matjaž je bolj v igralskih vodah, medtem ko se jaz 
ukvarjam z dokumentarnim filmom. Povabila sva predvsem goste, s 
katerimi sva sodelovala pri različnih projektih že pred festivalom. 
Večinoma so nas obiskali ljudje, ki podpirajo razvoj filmske scene pri 
nas in ki se zavedajo, da prihodnost filma stoji na mladih, talentiranih 
in še neuveljavljenih filmskih ustvarjalcih pa tudi na novih inovativ-
nih filmskih festivalih. Če pa se je kdo obotavljal, si je hitro premislil, 
ko je videl fotografije festivalskih lokacij.«

Ker so letos festival organizirali prvič, so si predvsem prizadevali za 
interes domačinov in slovenskih turistov, ne toliko tujcev. »Verjamem, 
da mora biti nov projekt najprej sprejet v domačem okolju, potem pa 
lahko skupaj z lokalno skupnostjo gradiš naprej in narediš nekaj do-
brega za svoj kraj in ljudi. So pa tudi tuji turisti imeli možnost spre-
mljati kar velik del programa, saj so bili filmi v različnih tujih jezikih, 
od angleških, italijanskih in nemških do skandinavskih, arabskih, ne-
palskih ... 

Vsi dogodki so bili za obiskovalce brezplačni. »Najbolj sta nam na 
pomoč priskočila Občina Kranjska Gora in Turizem Kranjska Gora; 
takoj so podprli našo idejo in nam ves čas stali ob strani. Kot soorga-
nizator se nam je pridružil B-projekt, ki je poskrbel za vse tehnične 
zahteve festivala. Pomagali so nam pa tudi drugi sponzorji in partner-
ji v obliki brezplačnih uslug. Ne smemo pozabiti na lokalne ponudni-
ke, ki so nas podprli po svojih najboljših močeh. Da pa smo program 
lahko ponudili brezplačno, pa gre vsa zahvala predvsem vsem tistim, 
ki so bili vpleteni v organizacijo festivala. Prav vsi od festivalske eki-
pe smo ustvarjali ta festival prostovoljno, z željo, da kraju ponudimo 
nekaj novega.«

Mohorič obljublja, da festival ostaja v Kranjski Gori tudi v priho-
dnje. »Letos smo se zelo veliko naučili, zato bo lahko prihodnji festi-
val še boljši. Sicer pa osnovna filozofija ostaja enaka; želeli bi pred-
vsem boljšo vključitev lokalne skupnosti v sam projekt. Želimo si, da 
bi od festivala imel korist ves kraj, ki bi dihal s festivalom. Konkretno 
pa imamo že polno novih idej. Se vidimo drugo leto.«

Prvi Film fest v Kranjski Gori 
odlično uspel

Z obiskom so organizatorji zelo zadovoljni. Kljub temu da je 
vmes ponagajalo vreme in je bila prireditev organizirana prvič, je 
obisk presegel vsa pričakovanja. 

Vsak sklop festivala je imel svojo ciljno publiko. V otroškem 
programu so bile delavnice zelo dobro obiskane in sprejete tako 
med otroki kot njihovimi starši.
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PRIREDITVE

2. 9. 2016
ODPRTJE RAZSTAVE Umetniška tržnica (projekt Ustvarjalni 
podjetnik)
Kdaj: 19.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

DOM NA KREDARICI, gledališka predstava
Kdaj: 20.00 Kje: Dovje, Kulturni dom 
Vstopnice: Slovenski planinski muzej, Kulturni dom na Dovjem  
(pol ure pred predstavo)

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

3. 9. 2016
38. JURIŠ NA VRŠIČ
Kdaj: 8.00 – prijave, 11.00 – start Kje: v šotoru poleg Hotela Kom-
pas, Kranjska Gora. Dolžina proge: 13,5 km, višinska razlika: 801 m
Info: Samo Židan 041 365 765, samo.zidan@gmail.com ali  
www.jurisnavrsic.com 

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

7. 9. 2016
ODPRTJE PARKA OLIMPIJCEV
Kdaj: 17.00 Kje: Mojstrana, Park olimpijcev 

9. 9. 2016
4. SEJEM TREH DEŽEL
Kdaj: 17.00 Kje: Kranjska Gora, Dom Viharnik 

DEGUSTACIJSKI VEČER: 3 CHEFS
Kdaj: 19.00 Kje: Kranjska Gora, Restavracija Hotela Skipass 
Organizator: Hotel & Restavracija Skipass

OPAZOVANJE NOČNEGA NEBA S TELESKOPOM 
MOONSTALKER
Kdaj: 21.00 Kje: Gozd - Martuljek, Pr' Vajnarjo, Zg. Rute 99
Info: mladi.kg@gmail.com

PEPPER & VEGAS SHOW, varietejski spektakel
Kdaj: 21.30 in 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona,

9. 9. in 10. 9. 2016
JEJ LOKALNO, OKUŠAJ GLOBALNO
Petek: 11.00–19.00: Bogata ponudba hrane in pijače
Od 12.00 dalje: Koncert ŠeXpir
Sobota: 11.00–19.00: Bogata ponudba hrane in pijače
Od 12.00 dalje: Koncert Free Guns

Kje: Kranjska Gora, center (pred kavarno Sport Point) 
V primeru slabega vremena prireditev odpade.

10. 9. 2016
GLASBENI VEČER: BLED JAZZ SELECTION
Kdaj: 21.30 in 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

11. 9. 2016
37. SREČANJE NA TROMEJI 
Ob 8.00: pohod na Peč 1509 m (Tromejo),  
pred gostilne Šurc v Ratečah
Od 9.00: ponudba hrane in pijače
10.30 do 17.00: nastop narodno-zabavnega ansambla  
Zgornjesavci
Ob 12.00: tradicionalno srečanje županov treh dežel 

V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v nedeljo, 18. 9. 2016.
Info: www.ratece-planica.si, info@ratece-planica.si, 04 587 60 41 
ali 041 607 373

15. 9. 2016
KULINARIČNI VEČER Z NACIONALNO KUHARSKO 

REPREZENTANCO
Kdaj: 19.30 Kje: Kranjska Gora, restavracija hotela Ramada Resort

16. 9. 2016
MUZEJSKI VEČER S FOTOPREDAVANJEM: GRS MOJSTRANA
Kdaj: 19.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKI VEČER IN ANSAMBEL PAJDAŠI
20.00–22.00: brezplačna pogostitev  
21.00–22.00 in 22.30: večer narodno-zabavne glasbe
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casinó & Hotel 

17. 9. 2016
RED BULL 400: PLANICA 2016
Program: 9:00 prevzem štartnih številk; 11.30 kvalifikacije;  
13.45 štafeta 4 x 100 metrov; 14.00 štafeta gasilci 8 x 50 metrov;
14.15 finale ženske; 14.30 finale moški; 15.30 razglasitev zmago-
valcev
Kje: Planica, letalnica bratov Gorišek
Organizator: Roiss DVA; prijave do 11. 9. oz. do zapolnitve mest

GLASBENI VEČER: GRIFF – ZUCCHERO TRIBUTE BAND
Kdaj: 21.00 in 22.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

23. 9. 2016
MEDDRUŠTVENI ODBOR PD LJUBLJANE, odprtje razstave
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

DUO LUIS MODERN MAGIC SHOW, šov iluzionizma
Kdaj: 21.30 in 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

25. 9. 2016
KORENŠKI SMENJ
Kje: Podkoren Organizator: KPD Podkoren
Info: 041 532 362, mateja.cuznar@telemach.net

30. 9. 2016
COUNTRY NIGHT & SMARTIE JO & THE COWBOYS
Kdaj: 20.00–22.00 / brezplačna pogostitev;  
21.00–22.00 in 22.30 / zabava
Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casinó

1. 10. 2016
ORGELSKI KONCERT
Kdaj: 19.30 Kje: Dovje, cerkev sv. Mihaela
Info: matjaz_meglic@hotmail.com

RAZSTAVE
2. 9.–4. 9. 2016
UMETNIŠKA TRŽNICA, prodajna razstava v sklopu  
projekta Ustvarjalni podjetnik 
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

23. 9.–29. 11. 2016
MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV LJUBLJANE, 
gostujoča razstava
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

18. 6.– 3. 10. 2016
DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA,  
medinstitucijska muzejska razstava
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

22. 7.–11. 9. 2016
VELIKA VOJNA V KRNSKEM POGORJU,  
gostujoča muzejska razstava
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
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5. 8.–31. 12. 2016
LIKOVNA KOLONIJA VRATA, likovna razstava
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

40 LET EVROPSKE PEŠPOTI V SLOVENIJI
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

IZZIVI SLOVENSKEGA GOZDA
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MITI IN LEGENDE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Kje: Zgornja Radovna, Pocarjeva domačija

PEČE IN RUTE – POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA,  
gostujoča muzejska razstava
Kje: Rateče, Kajžnkova hiša

VZPON NA GORO, stalna razstava
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKE GORE V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV,  
fotorazstava na zunanjih panojih
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE, fotorazstava
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA in JERVAHOVA  
MIZARSKA ZBIRKA
Kje: Rateče, Kajžnkova hiša

Planinsko društvo Ljubljana Matica je ob 120. obletnici postavitve Tri-
glavskega doma na Kredarici izdalo monografijo o najbolj znani sloven-
ski planinski koči, Triglavski koči na Kredarici pod Triglavom, ki je ka-
sneje s številnimi prenovami in povečavami postala današnji Triglavski 
dom. Prostor zanjo je 9. septembra 1895 v imenu Slovenskega planin-
skega društva od občin Dovje in Mojstrana odkupil Jakob Aljaž.  »Ob-
krožena z nemškimi kočami je Triglavska koča na Kredarici, odprta 10. 
avgusta 1896, hitro postala simbol slovenstva in je kot najboljše izhodi-
šče za vzpon na najvišji slovenski vrh kmalu postala premajhna. Tako je 
v svoji 120-letni zgodovini doživela vrsto prenovitev in dozidav,« poja-
snjujejo v Planinskem društvu Ljubljana Matica, ki upravlja s kočo. Pre-
gled dogajanja, povezanega s kočo na Kredarici, tako prinaša znan-
stvena monografija z naslovom Kredar’ca: ob 120. obletnici postavitve 
prve koče pod Triglavom, ki sta jo napisala zgodovinarja dr. Peter Mi-
kša, avtor odmevnih del o zgodovini planinstva in alpinizma na Sloven-
skem, ter Maja Vehar, izdalo pa jo je Planinsko društvo Ljubljana Mati-
ca. Kot pojasnjujejo na PD Ljubljana Matica, je bilo v želji, da bi knjiga 
ponudila čim boljši pregled zgodovine Triglavskega doma na Kredarici, 
raziskano arhivsko gradivo, ki ga ponujata tako fond Planinskega dru-
štva Ljubljana Matica, ki je shranjeno v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, 
ter gradivo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Avtorja sta 
tako pregledala slikovno gradivo, ki je v dobršni meri vključeno v mo-
nografijo ter korespondenco odgovornih, ki so dom vodili oziroma so-
delovali pri njegovi modernizaciji. »Delo tako opisuje preteklost, pred-
stavlja sedanjost in se ozira tudi v prihodnost. Kredarica je namreč 
zgodba o vztrajnosti,« je v zaključku dela zapisal predsednik Planin-
skega društva Ljubljana Matica Tomaž Willenpart.  Za avgust načrto-
vana slovesnost ob 120-letnici koče na Kredarici, ki so jo zaradi sla-
bega vremena takrat odpovedali, je prestavljena na petek, 9. sep-
tembra, ob 19. uri.

Monografija o koči na Kredarici

POPUSTI DO  

   800 EUR

že od 1.290 EUR
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Posebna wellness ponudba ob koncu poletja! 

  

     

Akcija poteka v:  
Centru lepote (Wellness Špik), (04) 587 75 80, odprto vsak dan 9.00 – 21.00
Vita centru (Aqua Larix – Ramada Resort Kranjska Gora), (04) 588 45 00, 
odprto vsak dan 9.00 – 21.00
www.hit-alpinea.si / wellness 

Spa pedikura: klasična pedikura 
in peeling, obloga in masaža stopal + 

navadno lakiranje GRATIS

Nega obraza 
intenzivni tretma (80min)

Antistresna masaža 
celega telesa (50min)

 45€  samo 31,50€  63€  samo 44,10€ 50€  samo 40€
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