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VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO

• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,

• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,

• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.
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Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330

www.renault.si

RENAULT CLIO LIMITED 
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*Mesečni obrok velja za model Renault CLIO LIMITED SCe 65 in začetno ceno 12.450 €, ki že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 200 €, ki velja ob nakupu z Renault Fleksi financiranjem.
**1.150 € oglaševanih ugodnosti sestavljajo popust za obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 304 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) po polovični ceni, v vrednosti 350 €. Velja preko Renault financiranja. Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
Poraba pri mešanem ciklu: 5,1–7,8 l/100 km. Emisije CO2: 116–142 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,017–0,0338. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

129 €
z Renault fleksi financiranjem*

ugodnosti do 1.150 €**

možnost menjave vozila po 4 letih

že za
/mesec

Renault priporoča www.renault.si

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca
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VABILO
Javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Kranjska Gora

»OBČINA PO MERI ČLOVEKA« 

V sredo, 16. junija 2021, ob 17. uri vas vabimo, da se udeležite javne razprave »Občina po meri človeka«,
ki bo potekala v Ljudskem domu (Borovška cesta 81, Kranjska Gora).

Celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim namerava Občina Kranjska Gora vzpostaviti trajnostni prometni 
sistem in s tem približati občino prebivalcem. Za sam proces izdelave prometne strategije je pomembno, da pri tem sodeluje 
najširša javnost, saj bomo le na ta način lahko prišli do skupnih rešitev. 

Javna razprava bo temeljila na definiranju težav na področju prometa v občini in iskanju odgovorov za odpravo teh težav.  
Na podlagi odgovorov bo oblikovana trajnostna strategija na področju prometa, ki bo vplivala na povečanje varnosti, izbolj-
šala učinkovitost javnega prometa, spodbujala pešačenje in kolesarjenje ter zmanjšala onesnaženje okolja in s tem izboljšala  
kakovost bivanja v občini.

Vljudno vabljeni, da s svojim sodelovanjem pripomorete k čim optimalnejšemu oblikovanju prometne strategije na  
območju občine Kranjska Gora.

Prijazno vabljeni! Župan Občine Kranjska Gora
  Janez Hrovat

V Kranjski Gori poteka sanacija trga pred cerkvijo. "V sredinskem 
delu povozne površine se bo na novo izvedel planum temeljnih 
tal z nasipom tamponskega drobljenca in izdelavo armiranobe-
tonske podlage. Na pripravljeno podlago se bodo nato položile 
granitne kocke. Poškodovane rege med kockami bodo zafugirali 
z epoksidno malto. Na nepovoznih površinah sta predvidena 
fugiranje ter zamenjava poškodovanih porfido plošč. Hkrati se 
bo prenovila tudi javna razsvetljava in izdelal elektro razvod za 
potrebe prireditev," so sporočili z Občine Kranjska Gora. Sana-
cijo izvaja podjetje TELEG-M iz Ljubljane. Investicija je vredna 
71.690 evrov brez DDV, dela pa bodo končana predvidoma 18. 
junija letos. K. S.

Sanacija trga pred cerkvijo

Dela  bodo končana predvidoma 18. junija letos. / Foto: Tina Dokl

Brezplačni hitri test na koronavirus kranjskogorski občani 
poleg že znane lokacije v Zdravstvenem domu Jesenice lahko 
opravijo tudi v mobilni enoti na mejnem prehodu Rateče vsak 
torek od 8. do 18. ure – vse do preklica. Na testiranje se ni tre-
ba naročit. Pri sebi imejte kartico zdravstvenega zavarovanja 
in številko mobilnega telefona, kamor vas bodo s SMS-sporo-
čilom obvestili o rezultatu testiranja. Pri čakanju na testiranje 
sta obvezna uporaba zaščitne maske in upoštevanje varnostne 
razdalje. Če bo izvid testa pozitiven, morate takoj v izolacijo 
in obvestiti svojega osebnega zdravnika. Akutno bolni z znaki 
prehlada ne hodite na to testiranje, ampak se obrnite na svo-
jega osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na PCR-testiranje v 
covid vstopno točko. S. K.

Testiranje na mejnem  
prehodu Rateče

Podjetje Medical group Fabjan s sedežem v občini Šenčur brez-
plačne hitre teste na covid-19 izvaja tudi v Kranjski Gori na veli-
kem parkirišču pred smučiščem (pred policijsko postajo) vseh 
sedem dni v tednu med 7. in 9. uro ter med 18. in 20. uro. S 
seboj imejte kartico zdravstvenega zavarovanja. Na testiranje 
se ni treba naročati, razen v primeru, da bi nekdo organiziral 
skupino, za kar pa je potreben predhoden dogovor za termin 
izven teh ur. S. K. 

Hitro testiranje tudi  
v Kranjski Gori
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OBVESTILO 
Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v letu 2021 treba oddati novo vlogo 
za pridobitev dovoljenja za vožnjo s traktorjem v času zapore na državni cesti. Do-
voljenje bo izdano na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji.  

Kmetje pisne vloge skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,60 EUR 
(TRR: SI 56 01100-1000315 637, sklic SI 11 24317 – 7111002) oddajo na naslov: 
Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Kranjska Gora, 
pri Vesni Kunšič, ali na naslednji telefonski številki 04/ 5809 820 oz. po e-pošti:  
vesna.kunsic@kranjska-gora.si.

 ŽUPAN
 Janez Hrovat

Res bi lahko rekli, da se tudi v primeru bolezni covid-19 zgo-
dovina ponavlja. Vsaj amplituda gibanja okužb kaže, da se 
tudi letošnje leto ob prehajanju v toplejše mesece tja proti 
koledarskemu poletju razmere glede pojavnosti okužb iz-
boljšujejo. Le želimo si lahko, da bi splošna precepljenost 
prebivalstva ta trend zadržala tudi tja v jesensko-zimski 
čas. Pohvaliti moram vse občane, ki ste ravnali družbeno 
odgovorno in se cepili, saj smo po podatkih NIJZ nad slo-
venskim povprečjem, tudi s skoraj 20-odstotno preceplje-
nostjo prebivalstva z dvema odmerkoma. Tudi sam sem se 
skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite pred mesecem 
dni udeležil cepljenja s cepivom AstraZeneca, kljub dej-
stvu, da sem bolezen že prebolel. Zavedati se moramo, da 
nam bo po besedah strokovnjakov le velika splošna prece-
pljenost pomagala premagati to epidemijo, ki nam tako ali 
drugače kroji in omejuje življenje.
Je pa tudi sicer življenje polno presenečenj in nemalokrat 
bridkih izkušenj, ki lahko dokaj miren tok zavrtijo kot mo-
gočna skala sredi deroče reke, ko te sila pritisne obnjo in 
te prične neusmiljeno dušiti. Takrat se šele začneš zaveda-
ti, kako lepo življenje imamo in v kako lepih krajih sploh 
živimo, če pa nas obkrožajo še ljudje, ki jih imamo radi in 
nam to ljubezen tudi vračajo, imamo pravzaprav vse na 
tem svetu. Nenazadnje je to bistvo življenja, tudi v lokal-
ni skupnosti, ki ti to ljubezen na neki način vrača skozi 
hvaležne poglede in iskrice v očeh zadovoljnih občanov, 
ki razumejo, da si tudi kot župan samo človek s svojimi 
dobrimi in tudi slabimi lastnostmi, z dobrimi in slabimi 
dnevi in kopico svojih osebnih tegob in problemov.
Velikokrat me vse to pripelje do razmišljanja, ali mi je vse-
ga tega ob tolikih obveznostih sploh treba, ali ne bi bilo 
treba stvari "izklopiti" in se posvetiti samo družini, svojim 
zaposlenim in firmi ter si vzeti več časa zase. Pa vendar 

vedno znova na svojih poteh po svetu, naj bo to blizu ali 
daleč, dobivam ideje, kako ljudi in kraje pod Triglavom 
čim bolj urediti, jih predstaviti v najboljši luči obiskoval-
cem, domačinom pa pokazati smer, v kateri bi lahko v pri-
hodnosti našli tudi sebe. Seveda pa ob tem poskrbeti za 
varnost otrok, starejših in občutljivih ter narediti življenje 
občanom čim lažje in lepše. Takrat občutim, da sem na 
pravi poti in na njej tudi ostajam.

 Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

Komunala Kranjska Gora obvešča upo-
rabnike pitne vode v Srednjem Vrhu in 
Podkorenu, da so včeraj začeli sanacijo 
vodozbirnega območja vodnega vira Ju-
rež in da v času sanacije lahko pride do 
poslabšanja kakovosti pitne vode. Prosi-
jo, da občani pogosteje spremljajo obve-
stila na spletni strani Komunale in javnih 
sredstvih obveščanja glede kakovosti 
pitne vode. V primeru poslabšanja ka-
kovosti pitne vode bodo obvestila takoj 
objavili na spletni strani, radiu Triglav in 
lokalni ATM TV. O delih bodo prebivalce 
obvestili tudi na oglasnih deskah v Pod-
korenu in Srednjem Vrhu. S. K. 

Sanacija zajetja Jurež
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MARJANA AHAČIČ

Minister Počivalšek se je na Občini 
Kranjska Gora srečal z županom Ja-
nezom Hrovatom in direktorjem Tu-
rizma Kranjska Gora Blažem Vebrom. 
Predstavil je načrtovana sproščanja 
na področju turizma in gostinstva, 
kar so v Kranjski Gori, kjer je več kot 
polovica delovnih mest v turizmu, 
sprejeli z zadovoljstvom. 
Minister je najprej predstavil delo vla-
de, nato pa se je seznanil z razvojni-
mi usmeritvami občine na področju 
gospodarstva in turizma, med dru-
gim tudi z vizijo razvoja smučišča, ki 
predvideva povezavo kranjskogorskih 
žičnic z Nordijskim centrom Planica 
v smislu turističnega športno-rekre-
acijskega centra med Kranjsko Goro 
in Planico, ki ga je, kot je dejal po 
srečanju, zelo navdušila. "Verjamem, 
da bomo vse možnosti, ki jih imamo, 
lahko skozi načrt za odpornost in ob-
novo, skozi novo finančno perspekti-
vo pa tudi skozi načrte, ki jih imamo 
v okviru zakona o spodbujanju inve-
sticij, uskladili z načrtom turističnih 
kapacitet v Kranjski Gori," je še pove-
dal Počivalšek, ki je ob obisku tudi na-
povedal v tistem obdobju načrtovane 
sprostitve protikoronskih ukrepov. Ob 
tem je ponovno pozval k striktnemu 
upoštevanju ukrepov. "Vsi, ki delamo 
v gospodarstvu, turizmu in gostin-
stvu, smo odgovorni, da to delamo na 
način, ki bo omogočal vsem gostom 
zdravo bivanje in aktivnosti." 
Poslanka SMC Mateja Udovč, ki je na 
obisku v Kranjski Gori spremljala mi-
nistra, je poudarila sodelovanje župa-
na Janeza Hrovata pri pripravi zakona 
o planinskih poteh, saj je bila Občina 
Kranjska Gora med tistimi, ki se je v 
preteklosti spopadala s težavami pri 
financiranju njihovega vzdrževanja, 
saj jih je na tem območju zelo veli-

ko. "Zavedati se moramo, da lokalne 
skupnosti lahko financirajo zgolj tista 
društva, ki so na njihovem območju, 
skrbniki poti pa so tudi društva, ki 
prihajajo od drugod."
Župan Janez Hrovat je izrazil zadovolj-
stvo nad obiskom ministra in njegove 
ekipe v Kranjski Gori. "Na srečanju 
smo začrtali novo strategijo o zaklju-
čevanju težkega obdobja, zaznamo-
vanega z epidemijo. Verjamem, da se 
bodo zadeve uredile in da ob predlaga-
nih ukrepih in sprostitvah letošnje po-
letje ujamemo kar se le da pozitivno." 
Župan se je poslanki Mateji Udovč 
zahvalil tako za pomoč na področju 
problematike financiranja vzdrže-
vanja planinskih poti kot tudi pri 
zagotavljanju sredstev iz zakona o 
Triglavskem narodnem parku, ki za-
gotavljajo finančno pomoč vsem de-
javnostim in prebivalstvu parkovnih 
občin.
Direktor Turizma Blaž Veber je pou-
daril, da se je obisk ministra zgodil v 

ključnem času pred začetkom poletne 
turistične sezone, ki se v običajnih ča-
sih v Kranjski Gori začenja 15. maja, 
epidemija pa je odpiranje turističnih 
kapacitet prestavila na precej kasnejši 
čas. Poudaril je še, da je za Kranjsko 
Goro ključno odpiranje meja z Avstrijo 
in Italijo, od koder prihaja največ go-
stov, tudi v navezavi z obiskom kranj-
skogorske igralnice. 
"Zelo pomembna tema, o kateri so se 
pogovarjali, je bil tudi razvoj turizma 
po epidemiji, to je razvoj turizma na 
dolgi rok; in tudi tu smo dobili zago-
tovila, da bo država pristopila, pred-
vsem s spodbujanjem, vlaganjem v 
športno in turistično infrastrukturo," 
je povedal Blaž Veber. Tudi on je za-
dovoljen, da je minister izrazil pri-
pravljenost podpreti kranjskogorske 
razvojne načrte. "Gre za projekte, ki so 
prevelik zalogaj, da bi jih zmogli sami, 
tako da mislim, da je današnji obisk 
eden tistih, ki bo zagotovil, da pogo-
vori stečejo v pravi smeri," je poudaril.

Minister Počivalšek na obisku v Kranjski Gori
V začetku maja je v sklopu terenskega obiska zgornje Gorenjske gospodarski 
minister Zdravko Počivalšek obiskal tudi Kranjsko Goro, kjer se je srečal z 
županom Janezom Hrovatom in predstavniki turističnega gospodarstva.

Župan Janez Hrovat in minister Zdravko Počivalšek s sodelavci na majskem srečanju v 
Kranjski Gori. / Foto: Gorazd Kavčič
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URŠA PETERNEL

Na redni mesečni koordinaciji so 
se sestali župani občin zgornje Go-
renjske. Osrednja tema sestanka je 
bil turizem, gostja je bila Maja Pak, 
direktorica Slovenske turistične or-
ganizacije, ki je predstavila izzive 
slovenskega turizma od obdobja vi-
sokih rasti in rekordne sezone v letu 
2019 do največje krize in drastičnega 
upada obiska, nočitev in prihodkov 
v letu 2020. Slovenska turistična or-
ganizacija je skupaj z ministrstvom 
za gospodarstvo in drugimi deležni-
ki iz gospodarstva pripravila Načrt 
okrevanja in odpornosti slovenskega 
turizma. Pričakujejo, da bo okreva-
nje slovenskega turizma dolgotraj-
no, številu prenočitev iz leta 2019 bi 

se lahko približali šele leta 2023 ali 
kasneje. Vpliv na turistično povpra-
ševanje bo pogojen z epidemiološko 
situacijo, omejitvami potovanj, le-
talskimi povezavami in dostopno-
stjo ter zlasti odnosom do potovanj. 
Potrebne bodo odzivnost, prilagodlji-
vost ter predvsem inovativnost in 
kreativnost. 
Župani so podprli izhodišča, ki jih slo-
venski turizem poudarja v zadnjem 
obdobju: zelena, trajnostna, butična 
destinacija v zadovoljstvo lokalnih 
prebivalcev in obiskovalcev. To so tudi 
izhodišča, ki so jih vključili v razvojne 
programe občin, saj se zavedajo po-
mena sprejemljivega obsega turizma, 
ki gostu nudi nepozabno doživetje in 
še omogoča kakovostno življenje ob-
čanov. 

Ob tem so opozorili, da so se vse ob-
čine v preteklosti spopadale s proble-
mom preobremenjenosti s prome-
tom. Zato uvajajo različne projekte 
trajnostne mobilnosti, denimo v do-
lini Vrata, Planini pod Golico, soteski 
Vintgar, Bohinju. 
Župani so opozorili na pomen pravo-
časne priprave na sezono, saj bo letos 
preskok od popolnega zaprtja gostin-
ske dejavnosti do velikega povečanja 
dnevnih obiskovalcev in gostov zelo 
hiter in velik. Ob tem pa že zaznavajo 
problem zagotavljanja usposobljenih 
in motiviranih zaposlenih, predvsem 
domačinov. Zaradi zaprtja v času epi-
demije so bili številni zaposleni v go-
stinstvu in turizmu prisiljeni, da so si 
poiskali delo drugje, zdaj pa se niso 
več pripravljeni vrniti v gostinstvo.

Župane skrbi pomanjkanje kadra v gostinstvu
Preskok od popolnega zaprtja gostinske dejavnosti do velikega povečanja dnevnih 
obiskovalcev in gostov bo zelo hiter in velik. Ob tem pa že zaznavajo problem 
zagotavljanja zaposlenih, predvsem domačinov.

Četrti svetovni dan čebel, 20. maj, je letos potekal 
v luči posebnega apela, da se zaradi pozebe, ki je 
močno prizadela sadno drevje, ne kosi javnih po-
vršin in zelenic okoli hiš. Tem marljivim delavkam 
so se v posebni akciji ozaveščanja Piknik prostor 
za čebele na pobudo kmetijsko-gozdarske zborni-
ce pridružili tudi na destinaciji Kranjska Gora. Na 
sprehodu boste naleteli na lične tablice v obliki 
čebele, ki obiskovalcem sporočajo, da niso kosili 
travnikov, ker imajo »čebele piknik«. Kot so spo-
ročili iz Turizma Kranjska Gora, so tablice postavili 
na pet lokacij na destinaciji: na travnik ob Sloven-
skem planinskem muzeju v Mojstrani, ob Roman-
tični poti, ki poteka vzdolž reke Pišnice v Kranjski 
Gori, na travnik pred Gasilskim domom Podkoren, 
travnik ob cesti, ki pelje proti Korenskemu sedlu, in 
na razgledni točki nad Podkorenom. Zanimiv obši-
ren članek z naslovom Svetovni dan čebel in piknik 
prostor za čebele, ki zajema tudi tradicijo čebelar-
jenja na destinaciji Kranjska Gora, lahko preberete 
na spletni strani Turizma Kranjska Gora.  S. K.

Letos šteje vsak  
regratov cvet 

Na razgledni točki nad Podkorenom. 
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 Kako se je v razmerah epidemije covida-19 spremenilo 
vaše delo?
Lahko rečem, da zelo. Seveda smo še vedno opravljali tudi 
klasično policijsko delo, torej obravnavo prometnih ne-
sreč, kršitev javnega reda, segment kriminalitete, delo v 
skupnosti, pa vendar se je večina dinamike odvijala okoli 
preprečevanja širjenja epidemije tako v prvem kot tudi v 
drugem valu. Za Kranjsko Goro lahko pohvalim naše obča-
ne, ki so bili zares dosledni pri spoštovanju ukrepov, neko-
liko več dela pa je bilo z obiskovalci. Pritisk ljudi na našo 
Dolino je bil namreč zelo velik, pri čemer je bilo naše delo 
pretežno usmerjeno v opozarjanje. Na splošno pa hujših 
kršitev v tem obdobju nismo beležili, kar nas veseli; lahko 
pohvalimo, da so bili ljudje kar odgovorni.

 Naloge ste opravljali tudi skupaj z medobčinskim in-
špektoratom in redarstvom, občinsko Civilno zaščito ...
Seveda. Dobro je sodelovanje z vsemi subjekti v občini; ob-
činsko upravo in županom, medobčinskim inšpektoratom 
in redarstvom, gorsko reševalno službo, prostovoljnimi 
gasilskimi društvi, TNP ter Turizmom Kranjska Gora. Sle-
dnji je ob zaznanem povečevanju obiska Doline organiziral 
t. i. turistično patruljo, ki je obiskovalcem svetovala tudi 
glede parkiranja. 
V času epidemije aktivnosti vodi štab občinske Civilne 
zaščite in posebna pohvala gre vsem članom štaba, pred-
vsem pa poveljniku Blažu Lavtižarju. 

 Kakšni so bili podatki na področju prometne varnosti?
Prometnih nesreč je bilo lani manj za skoraj polovico v pri-
merjavi z letom poprej, manj je bilo hudo in lahko telesno 
poškodovanih. Lani smo obravnavali 47 prometnih nesreč, 
predlani 75. Žal pa je bilo lani med vsemi povzročitelji ne-
sreč kar 11,3 odstotka alkoholiziranih. 
Med kršitvami v cestnem prometu prevladujejo prekora-
čitve hitrosti, neuporaba varnostnega pasu, uporaba mo-
bilnega telefona med vožnjo in neustrezno psihofizično 

stanje voznikov. Vseh teh kršitev je bilo skupaj lani 1339 
(predlani 1484).
Stanje na področju kriminalitete je dobro, hujših kaznivih 
dejanj ni bilo, niti ni izstopala problematika vlomov, ta-
tvin ter ponarejanja denarja. Ugotavljamo, da večji del pre-
moženjskih kaznivih dejanj storijo ljudje, ki niso iz našega 
območja, zato velja poziv prebivalcem občine, da v primeru 
zaznave sumljivih vozil in oseb pokličejo na Policijsko po-
stajo Kranjska Gora oziroma na številko 113 ali anonimni 
telefon 080 1200.

 Kako ste na Policijski postaji Kranjska Gora pripra-
vljeni na poletno turistično sezono?
Načrt dela pripravimo pred vsako zimsko in poletno sezo-
no ter se o vsem dogovorimo s ključnimi deležniki v ob-
čini. Vse obiskovalce pozivamo, da se v alpske doline, na 
Vršič ... namesto z avtom odpravijo raje peš. Parkirajo naj 
na urejenih površinah, kampirajo v kampih. Intervencij-
ske poti naj ostanejo proste za gasilska in reševalna vozila.
V hribih se ni vredno precenjevati in tvegati, svetujemo re-
alno postavljene cilje in ustrezno opremo. 
Kolesarji naj na kolesarski progi upoštevajo pravila in pri-
lagodijo hitrost. S tem bo manj konfliktnih situacij in večje 
zadovoljstvo vseh.
Lansko poletje smo na območju jezera Jasna in vstopnih 
točkah v gore delili letake Policija svetuje, ki ozaveščajo 
imetnike motornih vozil, da stvari ne puščajo na vidnejših 
mestih in s tem preventivno delujejo na manjšo možnost 
vloma v vozilo. Akcijo bomo letos ponovili.

Prometnih nesreč je bilo za skoraj polovico manj
Komandir Policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša je na zadnji seji 
Sveta Občine Kranjska Gora svetnikom predstavil poročilo o delu v letu 2020. 
Pogovarjala sva se o tem in tudi o nekaterih aktivnostih policistov v prihajajoči 
poletni turistični sezoni.

Komandir Policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša  
/ Foto: Tina Dokl

»Lansko poletje smo na območju jezera Jasna 
in vstopnih točkah v gore delili letake Policija 
svetuje, ki ozaveščajo imetnike motornih vozil, 
da stvari ne puščajo na vidnejših mestih in s 
tem preventivno delujejo na manjšo možnost 
vloma v vozilo. Akcijo bomo letos ponovili.«
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Dom Viharnik v Kranjski Gori je v 
ponedeljek, 24. maja, obiskala mini-
strica za pravosodje Lilijana Kozlo-
vič (v odstopu) s sodelavci Uprave za 
probacijo ter drugimi člani kabine-
ta. Poslanstvo Uprave za probacijo je 
osebam v okviru izvrševanja kazen-
ske sankcije nuditi pomoč, varstvo in 
nadzor z namenom, da oseba opusti 
kazniva dejanja in se uspešno inte-
grira v skupnost, hkrati pa se zasle-

duje tudi cilj zagotavljanja večje var-
nosti družbe. Bistveno je, da oseba 
ostane v okolju, kjer živi in deluje, 
in da zaradi kaznovanosti ni iztrga-
na iz socialnega okolja in socialnih 
odnosov. Lilijana Kozlovič je vodstvo 
Doma Viharnik pohvalila za dobro 
sodelovanje na področju probacije. 
Od leta 2012 je v Domu Viharnik šest-
najst občanov Kranjske Gore opravilo 
1860 ur dela v splošno korist. Z Upravo 
za probacijo pa vodstvo doma sodelu-
je vse od njene ustanovitve leta 2018. 

Direktorica Uprave Republike Sloveni-
je za probacijo Danijela Mrhar Prelić 
in vodja Probacijske enote Ljubljana 
Vera Siter sta se z direktorico doma 
Karmen Romih in njeno namestnico 
Anito Ključanin pogovorili o doseda-
njem sodelovanju ter priložnostih za 
izboljšave pri izvajanju skupnostnih 
sankcij. 
Kot je dejala Karmen Romih, je izva-
janje dela v splošno korist za Dom Vi-
harnik dodana vrednost, ki temelji na 
pozitivnih izkušnjah. 

Pohvalila sodelovanje z Domom Viharnik
Od leta 2012 je v Domu Viharnik šestnajst občanov Kranjske Gore opravilo 1860 ur 
dela v splošno korist. 

V Mojstrani so že vrsto let ponosni na park Triglavski gaj, ki se razprostira ob reki 
Savi. Vzorno urejen v idilični okolici malega jezera, dreves in zelenja predstavlja pravo 
oazo miru in sprostitve. V zgornjem delu so igrala, kjer se rade zadržujejo družine z 
otroki, spodnji del pa je bolj namenjen za sprehode odraslih. Za vzdrževanje že vrsto 
let zavzeto skrbijo delavci Komunale Kranjska Gora. Predvsem spomladi odstranjuje-
jo posledice zime, polomljene veje, zamenjujejo les na klopcah in mostičkih. Letos 
obiskovalci hitro opazijo, da so v parku nameščeni novi mostički. Skrbijo tudi za zasa-
ditev novih dreves. Sredstva zagotavljajo od prodaje odpadnih vej in lesa, to je že nji-
hova večletna stalna praksa na celotnem območju občine Kranjska Gora. Kot poudarja 
Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska Gora ter hkrati domačin in član Sveta Krajevne 
skupnosti Dovje - Mojstrana, gre velika pohvala vsem, ki v parku z lepim vedenjem 
izkazujejo spoštljiv odnos do lepe in neokrnjene narave. J. R. 

Triglavski gaj za mir in sprostitev

Iz skupine Hit so sporočili, da so konec 
maja odprli Hotel Špik in Kamp Špik v 
Gozdu - Martuljku ter igralniško-zaba-
viščni center Korona v Kranjski Gori. Ko-
rona, Resort & Entertainment je odprt 
vsak dan med 7. in 22. uro (oziroma se 
prilagajajo veljavnim vladnim odlokom). 
Vstop v hotel in igralnico je mogoč po po-
gojih PCT (preboleli, cepljeni, testirani) z 
omejenim številom igralnih mest. Družba 
Hit Alpinea goste že sprejema v Apartma-
jih Vitranc in Ramada Resortu v Kranjski 
Gori. Kot je povedala Mojca Matko Cu-
znar iz družbe Hit Alpinea, se gostje gle-
de na situacijo osredotočajo predvsem 
na rezervacije za nekaj tednov vnaprej. 
"Pričakujemo tudi bistveno več tako ime-
novanih ultra last minute rezervacij. Te, 
torej rezervacije tako rekoč z danes na 
jutri, v trenutnih okoliščinah postajajo 
nova realnost." Obseg rezervacij bo, še 
dodaja, vsekakor odvisen od pogojev, 
pod katerimi bodo lahko obratovali, ter 
epidemiološke situacije. Odprt je tudi že 
Kamp Kamne na Dovjem, vodja kampa 
Ana Voga je povedala, da glede rezervacij 
niso izbirčni: "Radi vidimo, če so, če pa 
jih ni in gostje ravno tako pridejo, pa še 
toliko bolje." S. K. 

Nekateri hoteli in 
kampa znova odprti
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Akcija Prijatelji ferat je namenjena 
vsem obiskovalcem in služi ozave-
ščanju obiskovalcev o njihovi pravilni 
in varni uporabi. Vse ferate, ki so na 
destinaciji Kranjska Gora, so združili 
pod eno streho in jih bodo predstavlja-
li kot enotno znamko, skladno z aktu-
alno grafično podobo za večjo prepo-
znavnost na trgu. Vsaka ferata pa bo 
še vedno opremljena s pripadajočim 
imenom. Pripravljajo tudi prenovlje-
ne in osvežene informacijske table, 
usmerjevalne table in talne označbe. 
Največja novost, ki jo bodo predstavili 
uporabnikom ferat in jo nekatere izle-
tniške točke že poznajo, je lastna vpi-
sna knjiga, ki bo obiskovalce čakala 
na vrhu vsake ferate.
Kot so sporočili iz Turizma Kranjska 
Gora, bodo ferate ves čas pod drob-

nogledom in bodo vse morebitne po-
škodbe takoj sanirane, ferate bodo 
redno očiščene in pripravljene na 
uporabo. Na kontaktne številke, napi-
sane na informacijskih tablah, bodo 
lahko svoja opažanja sporočili tudi 
uporabniki. 
"Urejanje in vzdrževanje ferat bodo 
obiskovalci in uporabniki lahko pod-
prli z nakupom zapestnice Ferate 
Kranjska Gora in s tem podprli naša 
prizadevanja. Cena zapestnice je sim-
bolična, znaša sedem evrov in je na 
voljo v turistično-informacijskih cen-
trih na destinaciji, v Slovenskem pla-
ninskem muzeju v Mojstrani in špor-
tni agenciji Kofler sport v Mojstrani," 
je povedala Mojca Mežek iz Turizma 
Kranjska Gora in dodala, da bodo po-
dobno akcijo v nadaljevanju pripravili 
tudi za pohodnike in kolesarje. "Rdeča 
nit vseh načrtovanih akcij pa so spo-
štovanje narave, spoštljivo vedenje 
do lokalnega prebivalstva in varnost 
vseh obiskovalcev."
Osebno izkušnjo ene od ferat, Pot 
mojstranških veveric (ocenjena je 

kot težja), je podelil vodja Slovenske-
ga planinskega muzeja Matjaž Pod-
lipnik, doma iz Mojstrane, ki pred 
začetkom sezone izreka toplo do-
brodošlico vsem, obenem pa vljudno 
prosi obiskovalce ferat k upoštevanju 
nekaj priporočil tako v njihovo zado-
voljstvo kot tudi zadovoljstvo lokalne-
ga prebivalstva: "Ker sem iz Mojstra-
ne, sem do ferate prišel peš – po javni 
označeni poti. Opazil sem, da so vsi, 
ki so prišli z avtomobili, svoja vozila 
pustili na označenih parkiriščih. Za 
podvig sem bil ustrezno opremljen, 
in ko sem se uzrl po drugih, so prav 
tako imeli primerne samovarovalne 
komplete. Upošteval sem razdaljo 
med klini, na vertikalnih delih pu-
ščal eno okno prazno. Pazil sem, da 
nisem valil kamenja na druge plezal-
ce. Na vrhu sem si privoščil malico, 
odpadke pa odnesel s seboj." Na fera-
tah je omejeno število udeležencev, 
tudi vodniki z ustreznimi licencami 
morajo paziti na to, da imajo na tež-
jih smereh največ tri vodene, na laž-
jih smereh pa največ šest.

Nekaj novega za prijatelje ferat
S poletno turistično sezono se začenja tudi sezona 
ferat. Turizem Kranjska Gora je v sodelovanju z 
lokalno skupnostjo, podjetjem Infrasport in Občino 
Kranjska Gora vzpostavil akcijo Prijatelji ferat.

Ferata Mojstrana / Foto: arhiv Turizma Kranjska Gora

Zapestnica Ferate Kranjska Gora / Foto: 
Turizem Kranjska Gora

Župan Občine Kamnik Matej Slapar se 
je pred kratkim povzpel na eno od ferat 
na destinaciji Kranjska Gora v družbi 
kranjskogorskega podžupana Bogdana 
Janše. Župan Slapar je bil z osebno 
izkušnjo zadovoljen in obenem navdušen 
nad urejenostjo ferate. / Foto: Bogdan 
Janša
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Slovenski planinski muzej v Mojstra-
ni skupaj s Triglavskim narodnim 
parkom (TNP) in Semenjalnico iz 
Lesc pod okriljem Alpske konvencije 
in v okviru projekta Ura za podne-
bje v soboto, 5. junija, pripravlja pe-
stro celodnevno dogajanje. Ob 9. uri 
bo izpred muzeja v Mojstrani voden 
pohod z animatorji TNP po Poti Tri-
glavske Bistrice do slapu Peričnik in 
nazaj. Pohod bo trajal približno tri 
ure in bo organiziran tudi ob slab-
šem vremenu (primerna obutev!). 
Obiskovalcem bodo omogočili tudi 
brezplačno vožnjo v dolino Vrata z 
električnim kombijem, ki bo odpeljal 
izpred muzeja vsako polno uro med 
9. in 16. uro (število mest v kombiju 
je omejeno na šest, kdor »prej pride, 
prej melje«). V muzeju bo od 9. do 15. 

ure več različnih medgeneracijskih 
ustvarjalnih delavnic pod vodstvom 
kustosinje pedagoginje Natalije Štu-
lar iz Gornjesavskega muzeja Jese-
nice in Maje Kolar iz Semenjalnice 
Lesce. Ustvarjali boste z naravnimi 
materiali, spoznali pestrost semen, 
ki bogatijo naš alpski prostor, in pro-
blematiko njihovega obstoja. Pouda-
rek bo na povezanosti rastlin, živali 
in podnebja, ki nam sporočajo, da 
je naš planet popolna sestavljanka 
in da je vse to treba ohraniti za za-
namce. "Na ogled bo tudi razstava o 
edinstveni rastlini planiki in na voljo 
poseben izziv: e-planinski kviz Lede-
niki v Sloveniji. Kot prva info točka 
Alpske konvencije v Sloveniji bomo 
obiskovalce spodbujali k trajnosti," je 
povabilo k udeležbi na dogodek, ki bo 
združil prijetno s koristnim, sklenil 
vodja muzeja Matjaž Podlipnik.

Ura za podnebje v muzeju

Blejska območna enota Zavoda za goz-
dove bo 22. junija z začetkom ob 8. uri 
organizirala enodnevni tečaj Varno delo v 
varovalnih gozdovih, 22. in 23. septembra 
pa dvodnevni tečaj Varno delo z motorno 
žago. Tečaja sta financirana iz Programa 
razvoja podeželja in sta za udeležence 
brezplačna. Udeleženci so lahko lastniki, 
zakupniki ali uporabniki gozdov. Ob prijavi 
je treba izpolniti Izjavo upravičenca uspo-
sabljanja. Tečaja bosta potekala v Učnem 
centru v Bohinjski Bistrici (Grajska cesta 
10), praktični del pa na terenu v gozdu. 
Kandidati se lahko prijavijo na Zavodu za 
gozdove Slovenija, OE Bled, Ljubljanska 
19, Bled, tel. št. 04 57 50 300 oziroma po 
e-pošti bojan.bajzelj@zgs.si. Prijave spre-
jemajo še najkasneje tri dni pred tečajem 
oziroma do zasedbe razpoložljivih mest. 
Več informacij lahko dobite tudi na spletni 
strani Zavoda za gozdove Slovenije. S. K. 

Tečaji varnega dela za 
lastnike gozdov

www.posta.si/paketnik-direct4me

Vaš pametni
paketnik, za vsakim
vogalom!

paketnikov 
po Sloveniji

Več kot

Enostavno

24/7 Brez kontakta

Diskretno

Za mesto dostave spletnega nakupa 
ali paketne pošiljke izberite vedno 
pripravljen paketnik Direct4.me.
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Na povabilo predsednika Pokrajinske zveze društev upo-
kojencev (PZDU) Gorenjske Roberta Plavčaka je bilo maja 
organizirano srečanje s predsedniki upokojenskih dru-
štev zgornje Gorenjske (od Rateč do Krope). Sestali so se v 
prostorih Društva upokojencev Bled. Sestanka so se ude-
ležili predsedniki društev Bled, Bohinjska Bistrica, Brezje 
- Mošnje - Ljubno, Dovje - Mojstrana, Gorje, Javornik - Ko-
roška Bela, Jesenice, Kamna Gorica, Kranjska Gora, Kropa, 
Lancovo, Lesce, Podnart, Radovljica, Rateče - Planica, Stara 
Fužina - Studor, Zasip in Žirovnica. Srečanje so organizirali 
z namenom, da vodstvo PZDU Gorenjske vzpostavi tesnejše 
povezave s svojimi društvi in se podrobneje seznani z nji-
hovim delovanjem. "To je bilo tudi prvo osebno srečanje v 
času epidemije covida-19, saj so bili do sedaj programi in 
aktivnosti društev zamrznjeni. V aktivni razpravi so pred-
sedniki predstavili svoje delo in težave v času epidemije. 
Slednje so se pokazale predvsem v upadanju in staranju 
članstva, kadrovanju, težavah pri upravljanju in izplačilih 
posmrtninskega sklada, prostorskih stiskah in finančni 
krizi posameznih društev. Predvsem so vsi izrazili željo po 

čimprejšnjem druženju in izvajanju programov," je strnil 
Robert Plavčak. Zbranim je zagotovil vso podporo in pomoč 
ter predlagal, da v lokalnem okolju stkejo čim boljše po-
vezave z občinami, ki jim lahko kot pomoč pri njihovem 
delovanju ponudijo predvsem svoje prostore, objave v lo-
kalnih časopisih in tudi finančno pomoč ob posebnih po-
gojih. Prav tako so že bili objavljeni razpisi za organizirana 
srečanja upokojencev Gorenjske po programu in v okviru 
možnosti zaradi še trajajoče epidemije. Srečanja s predse-
dniki društev se bodo nadaljevala. 

Srečanje s predsedniki društev upokojencev

V Planici je bila v soboto, 29. maja, čistilna akcija, ki tradici-
onalno poteka ob koncu sezone tekmovanj. To je bila peta iz-
vedba akcije, ki z izjemo lanskega leta poteka že od leta 2016. 
Letos se jo je udeležilo rekordnih 250 planiških delavcev. V 
sicer že tako eni izmed najlepših dolin v Sloveniji nikoli ne 
zmanjka dela, kar pa planičarjem ne predstavlja težave, prej 
izziv in priložnost za sproščeno druženje pod Poncami. S. K.

Uspešna čistilna akcija v Planici

Že peta izvedba čistilne akcije .... / Foto: SZS

V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o. proizvajamo in tržimo  
visoko kakovostne gumeno tehnične izdelke in pnevmatike. 
Smo del mednarodne skupine Trelleborg, prilagodljiv nišni  
proizvajalec in razvojni partner ključnih strank. 

PROSTA DELOVNA MESTA
  IZDELOVALEC GUMENIH IZDELKOV

  STROJNI VZDRŽEVALEC

Iščete zaposlitev ali študentsko delo?
Ste vajeni večizmenskega dela oz. se ga ne bojite?

Imate veselje do dela, ste vestni in odgovorni?

Vabimo vas, da pošljete prijavo na:
si.zaposlitev@trelleborg.com  ali 

Trelleborg Slovenija, d.o.o., Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj

Iščemo zanesljive delavce, s katerimi bo moč graditi  
dolgoročno delovno razmerje.

Več o podjetju: www.trelleborgslovenija.com,  
www.trelleborg.com in www.mitas-tyres.com



Na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so v sredo, 2. 
junija, s prireditvijo (ob upoštevanju ukrepov v razmerah epide-
mije) počastili petdesetletnico šole. Ob jubileju je izšel časopis 
Preplet, ki ga bodo dobili učenci in zaposleni na šoli, gospo-
dinjstva od Rateč do Gozda - Martuljka in vse organizacije v 
občini Kranjska Gora. "Poudariti je treba, da smo vedno imeli 
veliko podporo lokalnega okolja in Občine Kranjska Gora. Da-
nes bi lahko rekli, da se naši učenci učijo v pogojih in so deležni 
znanja, ki si ga v najbolj razvitih okoljih Evrope lahko le želijo. 
Zagotovo je imela šola pomemben delež pri izjemnih uspe-
hih tukajšnjega okolja. Izobrazba, ki jo je dala šola, je namreč 
pomembno vplivala na znanje, ambicioznost in samozavest 
tukajšnjih prebivalcev. In če je šola prispevala vsaj majhen ka-
menček v mozaik prepoznavnosti in svetovne uspešnosti naših 
krajev, smo na šoli ponosni. Kot kolektiv se zavedamo svoje 
vloge in odgovornosti in s ponosom gledamo na uspehe učen-
cev," je povedal sedanji ravnatelj šole Milan Rogelj. Članek o 
praznovanju bomo objavili v julijskem Zgornjesavcu. S. K. 

Ob jubileju šole izšel tudi  
časopis Preplet

Ob tej priložnosti so se trije devetošolci odločili in postavili 
mlaj v čast petdesetletnice osnovne šole in na ta način 
zaznamovali jubilej. Vsi trije so nadarjeni in zelo aktivni mladi 
ljudje. To so Ožbej Grilc, Peter Jakelj in Gašper Lepoša.

V Mestni knjižnici Ljubljana so za leto 2021 pripravili že enajsto 
sezono Poletavcev – poletnih bralcev. Poletavcem se bodo letos 
tretjič pridružili tudi v enotah Občinske knjižnice Jesenice v občini 
Kranjska Gora. Projekt Poletavci – poletni bralci je namenjen otro-
kom od 7. do 12. leta in spodbuja polurno branje na dan med pole-
tnimi počitnicami. Bralna izbira je na strani otrok, saj lahko berejo 
karkoli, predlogi za poletno branje pa so tudi na spletni strani Pole-
tavcev. Pomembno je, da otroci ob tem pridobivajo bralne navade, 
da tudi neljubitelji knjig spoznajo, da je branje lahko zabavna in pri-
jetna izkušnja. Brali bodo od 10. junija do 10. septembra. Zgibanke 
Poletavci bodo na voljo v vseh enotah Občinske knjižnice Jesenice 
in na spletni strani Poletavcev. Izpolnjene zgibanke bo mogoče od-
dati v knjižnici ali na spletni strani. Vsi udeleženci bodo nagrajeni 
z majico in priznanjem, glavna nagrada pa bo elektronski pikado. 
"Društvo Bralna značka Slovenije je uradno potrdilo, da lahko vsak 
poletni bralec svoje priznanje jeseni v šoli uveljavlja kot eno pre-
brano knjigo za Bralno značko. K poletnemu branju bomo prvič 
povabili tudi bralce, stare vsaj 13 in ne več kot 16 let," so sporočili 
iz knjižnic v kranjskogorski občini. Pol ure branja na dan prežene 
dolgčas stran. Dolgčas pa bodo preganjali stran tudi septembra na 
zaključni prireditvi. Več o projektu: www.poletavci.si. K.S.

Poletavci v knjižnici
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SUZANA P. KOVAČIČ

Razstavo Ustvarjalki iz Gornjesavske doline je v galeriji Li-
znjekove domačije postavila Špela Smolej Milat, kustodinja 
za etnologijo pri Gorenjesavskem muzeju Jesenice. "Raz-
stava slik Slave Mlakar je bila že pripravljena, vendar smo 
jo zaradi ukrepov ob epidemiji covida-19 na ogled postavili 
šele pred kratkim. Galerijski prostor se mi je zdel še vedno 
nekam 'prazen', in ko mi je Darinka Tarman, hčerka Zore 
Podlipnik, omenila, da hrani tudi mamine vezenine, se mi 
je zdela to odlična priložnost, da oboje povežemo v skupno 
razstavo dveh domačih ustvarjalk," je povzela Špela Smolej 
Milat, ki je uredila tudi lično zloženko z naslovom Ustvar-
jalki iz Gornjesavske doline in v njej poleg predstavitve Slave 
Mlakar in Zore Podlipnik na kratko predstavila še tradicijo 
vezenin in vezilstva, dodala pesem Snúbəc Zore Podlipnik, 
motiv izvezenega prta v obliki šolske vaje iz leta 1930, kjer so 
se dekleta vadila v vezenju osnovnih oblik, ter likovno izra-
žanje Slave Mlakar v recenziji umetnostnega zgodovinarja 
dr. Ceneta Avguština iz leta 2005.
Zora Podlipnik in Slava Mlakar sta odraščali na kmetih, obe 
pa poleg obilice dela našli čas in voljo izraziti svojo ustvar-
jalno žilico. Zora Podlipnik (1921–2019) je vse svoje življenje 
preživela v Podkorenu. Predana je bila slovenski besedi, 
zborovskemu in cerkvenemu petju. Sodelovala je v gleda-

liških predstavah pri KPD Podkoren. Pisala je pesmi in čr-
tice iz vsakdanjega življenja in zapisovala stare narečne 
besede. Teh je zbrala za kar dva polna zvezka. Vse življenje 
sta bila njeno orodje tudi papir in pisalo, nekaj njenih pe-
smi bogati razstavo. Veliko njenih prispevkov je bilo obja-
vljenih v zbornikih Literarnega kluba upokojencev Slo-
venije Likus. Kot dodaja hčerka Darinka, pa je bilo vse od 
otroških let do pozne starosti mamino najljubše opravilo 
vezenje. Najstarejši prt v zbirki je že iz leta 1910; vesti ga je 
začela Zorina mati, dokončala pa ga je Zora. Predstavljen 
je tudi pojem narodnega veza, ki je po prvi svetovni voj-
ni nastal kot del iskanja korenin in etnične pripadnosti, 
t. i. narodno blago, izraz narodove "duše" v vezeninah ...  
Slava Mlakar iz Kranjske Gore je svojo prvo potrditev v likov-
nem ustvarjanju dobila že v osnovni šoli, ko je bila njena 
slika Jesensko listje izbrana za darilo za Titov rojstni dan. 
Svoj ustvarjalni navdih je delila tudi z otroki kot pomočni-
ca vzgojiteljice v vrtcu. Po upokojitvi je obiskovala slikarski 
tečaj likovnega kluba Dolik pod vodstvom Jožeta Daksko-
flerja, kot dolgoletna članica Dolika je pogosto razstavljala 
na skupinskih razstavah. Kar 15 let se je udeleževala tudi 
likovnih kolonij v Vratih. Slava Mlakar motive najde kar v 
okolici Kranjske Gore. Rada slika krajine in tihožitja, med 
tehnikami največkrat izbere olje na platnu, pa tudi akvarel 
ji ni tuj. Pravi, da slika za dušo. "Slikarka v svojih krajinah 
in tihožitjih poslušno sledi svoji notranji resnici, se z njo is-
toveti in se ji na koncu brez zadržkov podredi," je v recenziji 
med drugim zapisal Cene Avguštin.

Ustvarjalki iz Gornjesavske doline
V galeriji Liznjekove domačije v Kranjski Gori je do konca junija na ogled razstava 
ustvarjalk iz Gornjesavske doline, ki imata skupni ustvarjalni medij: platno in 
papir. Slava Mlakar jima vdahne življenje z barvami in čopičem, Zora Podlipnik 
pa je platno skrbno izvezla, na papir pa s črnilom v verzih izlila svoja občutja. 

Od leve: Darinka Tarman, Špela Smolej Milat in Slava Mlakar

Slava Mlakar: Jesen v Robah



Literarna priloga glasila Zgornjesav'c

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI
UREDNIŠKI ODBOR  
LITERARNE PRILOGE:  
URŠKA KOMAR, FRANCE VOGA IN 
MATJAŽ GRACER 

IN ČE ŽIVLJENJE 
NE BO VEČ TEKLO?
UVODNO VPRAŠANJE

Če sončeva živost ugasne
v vseh razsežnostih bitij,
če vse kozmične oblike
materije zoglenijo,
se v ogenj razletijo –
po grozljivih bojih
s temno smrtjo.

BENJAMIN GRACER

JERNEJ KUSTERLE: 
»SEJEM KULTUR«

Šele ko zapustiš močvirje,
opaziš lepoto hladnih ribnikov

in betonskih parkov. V tem
svetu ima vonj drugačen okus.

PREHAJANJE
Letalo upogiba zrak;
prehaja skozi prostor in
pronica skozi razpoke
časa; ukrivlja podobe, ko
imitira ptico in jo
odriva na robove platna.

PLIMOVANJE SMEHA
Nocoj so v meni ljudje.
Usta so zataknili v nasmeh.
Razpršeni obrazi kljuvajo
ustnice, ki sikajo
notranje krvavitve. Krčenje
zavrača gomolje, ko
se udiram pod njihovo
težo. Z vsakim dnem
se zapravljam. Zrem proti
goram. Ne znam spati;
ves čas me bodejo dogodki, ki
cvetijo ponoči. Nekoč
bom v zrak spuščal zmaje.

JIǍNZHǏ
Aprilsko jutro v predmestju
Pekinga. Gore nosijo oprijeto
meglico. V sivini potnega
neba rastejo sence, lesne gobe
s sladkobnim vonjem tobaka
in sandalovine. Veliki zid
poganja v slemena skalnatih
okostij. Na kamenje
lepljena riževa zrna, nanje
cepljena življenja. Pokanje kosti
v krhkih ribnikih. Obrežje
zahaja v jezero. Trpki koraki
vojaških škornjev sledijo
tišini. Plahe ptice se vraščene
v čas razbežijo nad čoln. Ribe …

… spijo.

VEČER V QŪFÙJU
Iz reke so odnesli reko.
Ostala je (s)truga.
Z obrežja mečemo trnke;
v blatu lovimo luno.
Alge in ribe molčijo. Vrbe
se sklanjajo. Dež je

odstopil z večera. Zaprti
smo v park, čajnik s
cvetovi španskega bezga.
Naše sence
se izgubljajo v temi.

ODSEVATI VASE
Ob vonju namočenih
listov črnega čaja okušam
telo mesečnika, ki zre
v steno in molči. Slišim,
kako skale šepetajo:
»hóngchá«, »chá« …
Okoli mene se dvigajo
ginkova drevesa, ki s
pozlačenimi pahljačami
pozdravljajo sence.
Nad njih se sklanjajo vrbe,
najete za objokovanje.
Bìguān1 pomirja duha,
a nihče več ne želi
rudariti po nočnih morah.

SENCE SHÀNGHǍIJA
Moderno mesto brez
gumbov ne zna sneti nemira.
Vonj po novem se izgublja
v tonih amonijaka, klora
in kadila. Ob robovih stavb
se trgajo prečne ulice. Nad
njimi sušijo sveže oprano
perilo; pod njim se potepuška
mačka igra z nitmi. Nikjer
ni slišati èrhúa ali pípé, le
kašljanje zaprašenih motorjev.

JERNEJ KUSTERLE
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VSTAJENJE
Na obrobju mesta
se v izpljunku vsakdana
iskri sonce;
v njem je moč uzreti
ukradene novce.

Z maskami strahu
covid mestu vlada,
odrevenele sanje z nožem
že tisočkrat prebada.

Otroški smeh zamolklo
izpod mask prihaja;
to je žal resnica
– ni vojaška vaja.

Ljudje na pločnikih
drug drugemu se umikajo v pozdrav,
ker verujejo,
da za Veliko noč – ne Jezus,
covid bo od mrtvih vstal ...

Z(N)ANKA
Covid zombiji vstajajo,
z maskami izza stolpnic in hiš
tiho prihajajo.

Jutro molči,
tišina veliko obeta;
da tako bo ostalo vse do novega leta.

Ljudem se maska
zajeda v lica, v pljuča, srce,
a duša nesrečna zaveda se ne ...

Ko bodo nam dali
še vrv za vrat,
takrat bo v mestu že druga pomlad.

Ko s štrikom za vratom
boš regrat nabiral,
ne bo ti sploh jasno – takrat boš umi-
ral.

Tesna je zanka – Ti rekla je znanka.
Če bi ji verjel,
lahko bi živel ...

ALENKA PETERNEL

SVETOVNI DUH PTIC
z letno obliko
trupa in kril,
vsak v svojem jeziku –
s svetovno govorico
planeta – ptičjega petja:
s kontinentov na kontinente –
s svarilnimi glasovi živosti,
s kriki do neba
ptičjih štim
sonca, zemlje,
morij in neba.
Iz znanega, napovedanega
razbiram
JOLKINO PESEM:
na domnevni poti sežanskih grlic
v Zgornjesavsko dolino ...

AH, TE PESMI ...
TE PESMI
LJUDI IN PTIC

te pesmi
polnimi
eksplozivnih
sončevih semen
in dekliške
miline sna,
drseče čez
speče obraze
ljubečih žena.
Vsako jutro
slišiva na balkonu
sežanske grlice?-
Grlijo na visokih drevesih
z vseh koncev vasi:
te samo morilske pesnice.

Odkar sta Kekec-
in Bedanec-
po obračunu
samo še v knjigah,
Pehta ne izdeluje več
kapljic za oči.
Strah prihaja
spet med ljudi.

Grlice Primorske
in Kranjske
iščejo ostanke
Zlatorogovega kraljestva
v gorah sončevih žarišč,
v ruševinah
poganskih svetišč.

BENJAMIN GRACER

ŽALOSTEN SPOMIN
Na goli steni bližnje gore 
zapretil je kljukasti znak. 
»Slovenska zemlja v tvoje dvore 
pospešil vojni bom korak!« 
 
Grozeča sapa je zavela: 
kaj bo prinesla z njo pomlad? 
Zla slutnja v zraku je visela, 
slovo jemal je fantič mlad. 
 
Slovenija je vztrepetala 
iz opustošenih domov, 
razkosana je žrtvovala 
pohlepnim silam cvet sinov. 
 
Pošastni ognji so goreli, 
v domove smrt je dahnila, 
pod krutimi ob zidu streli 
življenja so usahnila. 
 
Med pobesnelimi topovi, 
ko fantič ranjen onemi, 
mu med odprtimi grobovi 
je tuja zemlja pila kri. 
 
Kot ptica ranjenega krila, 
obstala strtega srca, 
tam za vrtovi se solzila 
je osamela deklica. 
 
Ni hrastov več – kjer sta brstela, 
ujet spomin naprej živi. 
Poglej! Ženica osivela 
na stezi briše si oči.

 
ZORA PODLIPNIK (1921–2019)
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SONJA KORANTER

SKRIVNOST
Kar tako, od daleč in tako od blizu, 
je prišla k meni. Zaznala sem jo, se 
ji prepustila, nisem se ustrašila, še 
manj sem se je oklenila. Samo dro-
bencljala je, se prestopala po mojih 
žilah in valovala. Bila je trn in vrtni-
ca obenem. V sanjah, med dnevom in 
nočjo. Morala sem jo prepoznati, se 
z njo seznaniti, se ji prepustiti. Pa če 
tudi boli. 
Prvi člen vijačnice sem občutila na 
svoji koži kot madež, brez bolečin in 
brez strahu. Bila sem zaznamovana, 
črna pika, črni člen verige me je po-
stavil med ljudi, v čase in kraje, kjer 
sem bila in sem še. Naj bi sadila rože, 
naj bi se igrala v peskovniku ali bila 
celo mati. Nadaljevanje krvi, kapljica 
v množici kapelj.
Že takoj so me oblekli v rožnato oble-
ko, pripasali z nekim čudnim rjavim 
pasom, brizgnili vame sluzasto teko-
čino in spodneslo mi je noge in za-
vrtelo oči. Vse to, za dobro telesnega 
počutja in umirjanje duše. Neznanci 
razklanih obrazov in smejočih se ust. 
Ljudje v črnih oblekah, belih srajcah 
in s temnimi klobuki. Sredi lepega 
dne, na očeh množice in kot dokaz, da 
sem človeško bitje.
Čudno bitje. Že zato, ker imam kosti 
in se ne morem vleči kakor kača, niti 
se ne morem loviti po morskih glo-
binah. Če že govorim o kosteh, vem, 
saj vem, ima jih kača in ima jih riba, 
vendar ne ena in ne druga nima tako 
okornih kakor človek. Nič novega, nič 
pretresljivega, pa vendar bi tako za-
znamovane, kot smo ljudje, težko še 
koga našel. Zame je bila koža tista, ki 
me je najbolj bolela. Samo dotaknil se 
me je kdo, pa sem že vreščala. In to je 
bil prvi klic na pomoč in prva nora iz-
kušnja, ki sem jo doživela kot človek. 
Bolezen nastopi takrat, ko ti nekdo 
razbije vrč z dušo. Potem se pa loviš 
in čakaš, kje vendarle naj bi si postlal 
in umiril. To, to vendar tudi ne gre. 
Ampak vse to gre! Iz dneva v dan, iz 
tedna v teden in tako skoraj celo ži-

vljenje. Moj metulj, ki naj bi bil samo 
materializirana podoba duše, ki sem 
jo izgubila in spet našla v tej obliki, 
me po navadi samo preleti in potem 
se spet zabubi. 
Samo ena rešitev je, mi je rekla druga 
človeška podoba. Samo ena. Poglej se 
v ogledalo in potem boš videla, da nisi 
metulj. 
To že, sem ji rekla, kar mimogrede, 
ampak ogledalo tudi laže. Kakor da 
bi ona tega ne vedela. Morala je, saj 
je tudi ona velik vprašaj, razmazan na 
ogledalu. Videla sem ga, in to gotovo 
nisem bila jaz.
Kaj naj bi rekla, otovorjena s preteklo-
stjo, naj bi rekla, da mi verjame, da 
sem metulj? Naj bi mi rekla, da je tudi 
ona metulj. Da živiva v drugem svetu, 
med metulji?
Aaaa … tega mi ne bo rekla. Ona zna 
stati na zemlji, trdno stati z obema 
nogama, jaz pa seveda krilim po sve-
tu. Metuljska je moja. Težka? 
Vsi mi dopovedujejo eno in isto. Tisti 
na pošti in tisti v avtobusu. Ne mo-
rem razumeti, da od mene zahtevajo 
denar, pa avtobusno vozovnico, ko me 
vendar vidijo, da čepim na okenskem 
steklu in v jezi in strahu prhutam. 
Nekdo tretji, nekdo, ki me pozna glo-
boko v dušo, pa me je grobo potegnil 
za uho, da bi se zbudila, si ga bom 
zapomnila za vse življenje. No, tisto 
življenje, ki sem ga hranila v posebni 
škatlici z modro barvo. Barvo za deč-
ke, kot bi hotela imeti ob sebi moško 
bitje. Kljub vsemu pa sem imela več 
škatlic s spominki. Nekaj z modro in 
spet nekaj z rdečo pentljo, vmes je bila 
rumena, pa zelena in vijolična. No, ti-
sta vijolična, tista je bila nekaj poseb-
nega. Zame. Vsi ostali, ki so radovedno 
ogledovali moje škatlice, niso bili nav-
dušeni nad vijolično barvo. Je preveč 
diplomatska, preveč slavnostna, pre-
več ... No, kaj preveč, sem po navadi 
rekla, oni pa: preveč poduhovljena. Saj 
niso vedeli, še manj niso znali ločeva-
ti, kakšna barva je za vsak del telesa 
najbolj pomembna. Moje življenje pa 
je v vijolični barvi spet dobilo neko 
tujo predpostavko, da je samo skrito 
in nevidno. Kaj naj z njim storim, tega 
takrat še nisem vedela. 

Posvetilo se mi je, ko me je spet po-
cukal za uho in mi ga skoraj odtrgal. 
Sem pač občutljiva na vsak dotik. Telo 
imam sicer oblečeno v kožo, le kdo ga 
nima, vendar je ta koža kot antena in 
zazna vsako besedo, vsak dotik, vsak 
migljaj duše, ki se razjezi, če me nek-
do potegne za uho. Ampak on tega ne 
ve, se le sprehaja po mojih notranjih 
prostorih in me skuša zadržati nad 
vodo. Sem kot rešilni pas za njegovo 
mešanje barv. Vse se vrti okrog barv. 
No, torej, jaz sem si želela vse te ob-
čutke, barve in spoznanja shraniti v 
škatlice. Jih postaviti na knjižno po-
lico, obleči v pentlje in se radostiti, že 
misli, če ne dejanjem, ob dotiku, da so 
to moja življenja. Imam jih shranje-
na. Za večnost. Nihče mi ne verjame. 
Še manj zaupa, ko mu razlagam, da 
je vse na policah, tudi čas in tudi pre-
teklost. Čisto blizu pa si z njim, ki te 
neprestano vleče za uho, mi dokazuje, 
da mi verjame, potrebuje le dokaz, da 
sem to res jaz. Torej sem fizično pri-
sotna, kar potrjuje dejstvo, da imam 
uho. 
In kri? Bom videla. Je rdeča, modra, 
slaba brozga ali zdravilna tekočina. 
Čisto enostavno jo je pregledati. Samo 
kapljica in že si tam, kjer pač hočeš 
biti. Še dobro, da imam vid. Z njim 
greva na pot po žilah, kjer bova od-
stranjevala ovire in prepreke. Lovim 
čudno modrino in še bolj čudno ska-
lovje, preko katerega teče slap rdeče 
tekočine. Bobni kakor Niagarski sla-
povi in ob vsej tekočini sem še vedno 
žejna. Tam za ovinkom pa je prepre-
ka, vozel, temno rdeč vozel, ki se fluo-
rescenčno sveti in postavljena je ne-
vidna ograja. Tja čez hodi samo moja 
duša. Za praznik, za veselje. Tudi z njo 
sva si navzkriž. Ne uboga, ne upošte-
va mojih želja, samo je in se preliva v 
barvah vesolja in se sprehaja po moji 
krvi. 
Zaradi vsega tega so me imenovali 
Rubin. Saj niso vedeli, še manj obču-
tili, kaj vendar pomeni rubin. Kamen, 
ki ga ne izbrusiš, še manj si ga lahko 
prisvojiš, ne da bi bil ob tem preklet. 
Vseeno. Svetila sem se krvavo rdeče, 
bleščeč blesk je odseval okrog mene in 
me oblačil v čarobnost življenja. 
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Tako sem na vse pripravljena. Na pot 
bom šla, med sončne zahode in med 
mračno noč. Tja, kjer znajo ptice letati 
po zraku in se svet sveti v modri barvi. 
Kaj bo potem z mojimi škatlicami na 
polici? Jih bom shranila za naslednje 
življenje, ali bom nekomu podarila 
čas in skrivnost. O tem, o skrivno-
sti, o tem ne bi rada govorila. Preveč 
boli. Preveč skeli in ne znam pojasniti 
občutka. Skrivnost samo je. Ko bi le 
znala, jo prepoznala, vedela in obču-
tila. Potem bi se lahko razšla z drugo 
človeško podobo. Bila bi sama. Jasna 
in bistra, pripravljena, da pozabim na 
metulja, škatlice in barve. Spoznala 
bi, razumela bi, da sva sami. Jaz in 
moja skrivnost. 
Tega si ne znam privoščiti. Tisti, ki me 
vleče za uho, je znal lepo pogledati in 
tisti, ki me je grobo uščipnil v kožo, 
tudi tisti ve: skrivnost je ena, sama. 
Življenje.

FRANCE VOGA

Skoraj  
pozabljena 
zgodba
V času službovanja Jakoba Aljaža na 
Dovjem je na Dovjem živela lokalno 
prav tako poznana in le malo manj 
slavna Jera Peterman (1853–1930). 
Sovaščani je niso klicali Jera ali bolj 
ljubkovalno Jerica, ampak preprosto 
Vahica, po domačiji, kjer se je rodila 
in živela. 
In kaj je takega storila, da je postala 
slavna in poznana, boste prav gotovo 
zastrigli z ušesi, ko boste to prebrali. 
O, je! Samo v coklah, ki so bile takrat 
vsesplošno obuvalo, in brez kakršne-
koli plezalne opreme je preplezala 
vzhodno steno Stenarja. V tistem času 
je bil to pravi alpinistični podvig, ki 
bi še danes kakšnemu alpinistu delal 
preglavice. Dosežek je potrjen in v ti-
stem času tudi večkrat zapisan.

Pa se ni Jakobu Aljažu prikupila zara-
di tega podviga. On ni bil pristaš vra-
tolomnosti v gorah, kakor je sam za-
četke alpinizma rad imenoval. Vahica 
je bila tista, ki mu je pokazala prostor 
za novi Aljažev dom v Vratih. Starega, 
odprtega leta 1904, je spomladi leta 
1909 podrl plaz izpod Škrlatice. Nanj 
spominja samo še betonska plošča s 
kletjo sredi travnika med Šlajmerje-
vim in sedanjim Aljaževim domom. 
Aljaž se ji je zahvalil tako, da je no-
vembra leta 1914 odšel z njo na Dunaj 
in ji pomagal domov pripeljati sina, ki 
je bil težko ranjen v Galiciji in je umrl 
v vojaški bolnišnici na Dunaju. Vahica 
pa se mu je oddolžila tako, da je daro-
vala znaten znesek za nakup orgel za 
farno cerkev sv. Mihaela na Dovjem. 
Zapiski o tem so v farni kroniki Jako-
ba Aljaža.
Zakaj je Jakob Aljaž iskal nasvet za lo-
kacijo novega doma pri Vahici? Vahi-
ca je vse življenje pasla v Vratih svoje 
ovce. Vse prisojne lege med Stenarjem, 
Škrlatico in Dovškim križem, kjer so 
njene ovce mulile planinske zeli, je 
odlično poznala. Imela pa je tudi iz-
razito strast raziskovanja tega sveta 
vse do njegovih vrhov. Poznala je vsak 
kamen in najožjo gamsjo stezico v teh 
brezpotjih. Seveda je poznala tudi vse 
snežne plazove, ki so se zlivali v doli-
no Vrat in so se nekateri ohranjali vse 
do zgodnjega poletja. Jakob Aljaž je bil 
razumen mož in vedel je, koga mora 
vprašati za nasvet.
Pa jih je bilo veliko, ki so pasli v doli-
ni Vrata. Petindvajset rovtov s seniki, 
stajami za ovce in bajtami za sirjenje 
je bilo ob Triglavski Bistrici od Perič-
nika do konca doline pred Aljaževim 
domom. Danes jih samo še nekaj klju-
buje času in rovte je že davno prerastel 
gozd. V tistem času se je na sončnih 
pobočjih nad dolino Vrata paslo med 
dva in tri tisoč ovac. Če k tem dodamo 
še tiste ovce s karavanških gorskih 
pašnikov, dobimo še vsaj pol prejšnje 
številke. Moja mama Angela je vedno 
dejala: »Nikoli nismo jedli kravjega 
sira, je bilo ovčjega dovolj.« Pokojni 
Matičev Sandek, furman vse življenje, 
je, če je beseda nanesla na sir, dejal: 
»Sira smo imeli toliko, da smo zaseko 
nanj mazali in ne na kruh.«

In sedaj k skoraj pozabljeni zgodbi. 
Večkrat mi jo je povedal pokojni Alojz 
Lipovec - Psnak, kmet, gostilničar, 
oskrbovalec koč v triglavskem pogor-
ju in navdušen čebelar iz Radovne. 
Zgodbi o tem, kako je Vahica rešila 
najbolj slavnega med slovenskimi al-
pinisti Joža Čopa. Ta je postal slaven, 
ko je takoj po drugi svetovni vojni, 
že pri petdesetih letih, prvenstveno 
preplezal centralni steber v Trigla-
vski severni steni, največji problem 
v Steni. Da je bila njegova soplezalka 
Pavla Jesih skoraj zamolčana celih 
petdeset let, je vzrok v tem, da ni bila 
delavskih korenin. V Kraljevini Jugo-
slaviji je imela več kinodvoran v Lju-
bljani in Mariboru.
Po prvi svetovni vojni je bil Joža Čop 
še mlad, navdušen alpinist. Rad je 
zahajal v Vrata in po skalnih holmih 
in med prepadnimi stenami iskal 
dostope za kakšno smer. Med enim 
takšnih potepanj se je zaplezal in ob-
stal na skalni polici pod Škrlatico. Ker 
s seboj ni imel nobenih alpinističnih 
pripomočkov, ni bilo rešitve. Začel je 
klicati na pomoč v upanju, da ga bo 
v dolini kdo slišal. Slišala ga je Vahi-
ca, ki verjetno ni bila prav daleč proč. 
Pricokljala je do njega in mu pokaza-
la pot z neprehodne police. Seveda je 
zgodba o rešitvi Čopovega Joža hitro 
dobila noge in zakrožila. Pa sploh ni 
bila zanimiva, vse do takrat, ko je 
Joža postal znan, slaven in prvi med 
alpinisti.
Joža je bil velik veseljak in je v gostilni 
rad povedal kakšno okroglo. Še dobro 
se ga tudi sam spominjam: vedno na-
smejanega, z istim dobro prilegajočim 
se klobukom in še predvojnim nahrb-
tnikom. Takšnega se je spominjal tudi 
že pokojni Psnak. Kadar sva modrova-
la, poslušal sem bolj jaz njega kot on 
mene, in je beseda nanesla na Čopo-
vega Joža, je z nasmeškom na obrazu 
dejal: »Če si ga je kdo v gostilni hotel 
malo privoščiti in ga je povprašal, 
kako je bilo takrat pod Škrlatico, se je 
Joža hipoma zresnil, utihnil, posadil 
klobuk na glavo in brez besed zapu-
stil muzajočo se družbo.« Kaj hočemo; 
vsak ima kakšno šibko točko. Toda 
Joža se je zapisal v zgodovino – in to 
pove največ o njem. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Pri krožku se izkaže otroška krea-
tivnost, učenci spoznajo značilnosti 
skupinskega dela, spoznajo tehnike 
iskanja poslovne priložnosti, za ka-
tero pripravijo tudi mini poslovni 
načrt. Pri tem se učenci seznanijo z 
bistvenimi ekonomskimi pojmi in s 
temeljnimi sestavinami poslovnega 
načrtovanja. Vključeni so v pridobiva-
nje informacij za poslovni načrt, ki ga 
skupaj z mentorjem tudi vsebinsko in 
vizualno oblikujejo ter ga pripravijo v 
končni fazi kot izdelek. Nekatere iz-
med podjetniških idej učenci s pomo-
čjo mentorjev tudi dejansko izvedejo. 
Ob zaključku projekta učenci svoje 
ideje in delo predstavijo na zaključ-
nem forumu, kjer so najboljše podje-
tniške ideje tudi nagrajene," je pove-
dala Hermina Biščević, koordinatorka 
projekta Podjetniški krožki, ki ga fi-
nancira Občina Kranjska Gora.

V KRANJSKOGORSKI ŠOLI BODO 
POMAGALI STAREJŠIM OBČANOM

Učenci z OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora so svoje podjetje poimenovali Ko-
zorogi, d. o. o. V podjetniškem krožku 
sodeluje enajst šestošolcev: Enej Smo-
lič, Svit Koren, Ula Spasič, Lovro Košir, 
Žiga Grudnik, Neža Šantelj, Erik Tem-
pfer, David Kramar, Manca Kralj, Pe-
tja Kolenc Lozar in Miha Pugelj. Novo 
podjetje se je odzvalo na epidemijo co-
vida-19 in bo pomagalo starejšim ob-
čanom pri nakupu hrane v trgovini, 
zdravil v lekarni, kidanju snega, no-
šenju drv, grabljenju listja, okopava-
nju vrta … Svoje storitve bodo ponujali 
na spletni strani, osebno, v oglasih in 
na letakih, ki jih bodo starejši občani 
prejeli v poštne nabiralnike. Odločili 
so se tudi za simbolična lesena darila 

ob določenem znesku nakupa. Podje-
tniška srečanja učencev in mentori-
ce Mojce Ahčin Rozman potekajo na 
spletni aplikaciji Zoom. Na zadnjem 
srečanju so gostili podjetnika Matijo 
Korena, ki se ukvarja s športnim tu-
rizmom, in podjetnico Tanjo Židan iz 
prodajalnice Židana marela. Pridru-
žila se jim je tudi Hermina Biščević 
in preverila njihovo poslovno idejo, 
finančni načrt podjetja, predstavila 
aktualne razpise in jim brezplačno re-
gistrirala podjetje. 

V MOJSTRANSKI ŠOLI Z DRUŽABNIMI 
IGRAMI VABIJO NA POTEP

Tudi učenci z OŠ 16. decembra Moj-
strana so pod mentorstvom Mojce 
Ahčin Rozman brezplačno registrirali 
svoje podjetje na SPOT točki in ga po-
imenovali Z nami na potep, d. o. o. 
Poslovna ideja izvira še iz lanskega 
leta pod mentorstvom Lili Tkalec Gar-
tner in učencev Lane Legat, Maje Pin-
tar, Sare Benet, Dore Hudrič, Tamare 
Dragojevič, Janija Peternela, Klavdije 
Vozlič in Leona Šmida, vendar zaradi 
epidemije ni bila uresničena. Ker so se 
učenci zelo potrudili in izbrali poslov-

no idejo, s katero bodo promovirali 
Zgornjesavsko dolino, so komaj čaka-
li, da jo predstavijo. 
Njihova poslovna ideja je izdelava in 
prodaja družabnih iger, ki jih bodo 
tržili kot turistični produkt. Odločili 
so se za igro spomin, s katero bo igra-
lec s pomočjo fotografij znamenitosti 
Zgornjesavske doline odkrival njene 
lepote in zanimive izletniške točke. 
Naslednja igra je potepanje po občini 
Kranjska Gora, ki je namizna igra s 
kocko in postanki pri določenih zna-
menitostih. Skozi igre se ne boste le 
družili in zabavali, temveč tudi od-
krivali lepote in zanimivosti kraja in 
širše okolice. Na pomoč sta jim pri-
skočila fotografa Miro Podgoršek in 
Gregor Vidmar, ki sta profesionalno 
fotografirala kraje, ki so jih določili 
za igro. Za grafično izvedbo in tisk so 
se dogovorili s podjetjem Design Da-
mjan. Učenci bodo igri predstavili na 
šoli in na stojnici v Mojstrani na Trgu 
olimpijcev. Zahvaljujejo se tudi pod-
jetnici Bojani Potrebuješ, ki je z nji-
mi delila svojo podjetniško zgodbo in 
izkušnje s Kolesarskega postajališča 
Sonček in Pizzerije Špajza. 

Podjetnosti se lahko naučimo že v osnovni šoli
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske in Občini Kranjska Gora se zavedajo, 
da bodo prav podjetnost, ustvarjalnost in inovativnost v prihodnosti ključnega 
pomena. Podjetnost spodbujajo že v osnovnih šolah z vključitvijo učencev v 
podjetniške krožke.
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KARMEN SLUGA

Zala se je letos s pesmijo o padanju uvrstila v finale pe-
sniškega turnirja 2021 Založbe Pivec. V Mariboru se bo 19. 
junija potegovala za laskavi naziv vitez/vitezinja poezije. 
Konkurenca je močna, saj je na natečaj prispelo kar 113 pe-
smi. Strokovna žirija v sestavi Irena Novak Popov, Marcello 
Potocco in Stanka Hrastelj je za polfinale najprej izbrala 24 
pesmi. V vsakem polfinalu je nato izbrala štiri finaliste, dva 
pa občinstvo z glasovanjem. Zalo je v finale poslala že stro-
kovna komisija, prav tako pa je za uvrstitev na zaključno 
prireditev prejela tudi dovolj glasov občinstva. In zaslugo za 
slednje Zala v veliki meri pripisuje svoji mami Nataši, ki je 
na družbenih omrežjih h glasovanju povabila prijatelje – in 
ti so svojo nalogo opravili z odliko. "Nikoli si nisem predsta-
vljala, da ima mami toliko prijateljev. In to takih, ki si bodo 
mojo predstavitev za pesem res ogledali in potem še gla-
sovali," je skromna Zala. In kako si ne bi ogledali izjemno 
zanimivega posnetka, na katerem Zala "visi" sredi ogromne 
Bvaščeve skale v Mojstrani in se samozavestno igra z bese-
dami ter kuje rime. Za varnost med snemanjem je poskrbel 
njen fant Matija Volontar, s katerim sta prečesala že dobr-
šen del sveta, od Češke, Dolomitov, Walesa, Grčije pa vse 
do Utaha v Združenih državah Amerike, kjer sta preplezala 
marsikatero steno. Šport je namreč poleg literature še ena 
Zalina ljubezen, saj je zrasla v smučarski družini. Zdaj pa 
Zala torej raste tudi s prozo in še bolj poezijo, ki jo vestno 

S pesmijo o padanju za naziv vitezinje poezije
Zala Vidic je izjemno zvedava, srčna, nasmejana in skromna 28-letnica iz 
Kranjske Gore, ki ljubi literaturo. Prav zato se je vpisala na dvopredmetni študij 
slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. In prav 
zato sodeluje tudi na raznih literarnih natečajih, kjer preizkuša svoj talent. 

Zala po snemanju na vrhu Bvaščeve skale / Foto: osebni arhiv

o padanju
 

marsikaj lahko pade marsikam
ideja na plodna tla

živo srebro pod ničlo
napad pa v vodo

pade lahko tudi marsikdo z marsikje
verjetno z Marsa

če ne ve
da je mogoče pasti v past

ali komu v pest
ali v oči

ali pa kar v naročje

kamor padajo našim bratom punce
ki padajo na finte

in v objeme

nazadnje pa po stopnicah 
da padajo mame kar naprej v depresijo 

očetom pa pade samo enkrat mrak čez obraz 
ker oni niso s hruške padli 

in potem padajo batine 
jabolka pa nikoli zares daleč od drevesa 

zato padajo bratje na kolena 
pred oblastjo 

ki vsake toliko pade tudi sama

razen tokrat ji to nikakor ne pade na pamet
ker je zaslužkarjem tam zgoraj očitno padla sekira v med
srce pa nam je ničkolikokrat padlo v hlače samo tu spodaj

kjer se pada pod križi preživetja
 

a četudi padajo kritike in obtožbe in očitki
padajo na gluha ušesa 

saj maske ne padejo

vsaj ne tiste prave
samo kakšna zaščitna

da potem še mesece
nanjo pada, pada sneg
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... je vsako leto tretjo soboto v juniju. 
Pred epidemijo je bil to v Slovenskem 
planinskem muzeju velik dogodek, ki je 
privabil tudi dva tisoč obiskovalcev. Ker 
pa letos zaradi koronarazmer organizator 
na veliko število obiskovalcev ne more ra-
čunati, bodo izviren program, ki so ga že-
leli ponuditi, prenesli v leto 2022. Kljub 
temu se poletni muzejski noči ne bodo 
odpovedali in vabijo vse, da se v sobo-
to, 19. junija, pridružite enemu od treh 
tematskih e-vodenj po muzeju. Na voljo 
bodo ob 18.00, 19.30 in 21.00, vsako 
predavanje bo vodil strokovni sodelavec 
muzeja in vsakemu se bo pridružil po en 
zanimiv gost. E-vodenja si lahko ogledate 
na spletni strani planinskega muzeja ter 
na YouTubu ali Facebooku. S. K. 

Poletna muzejska noč

preliva na papir. In zakaj se je sploh 
odločila za sodelovanje na natečaju? 
"Enkrat mi je prijateljica M. E. deja-
la, da sem sebična. Začudila sem se, 
zakaj takšna izjava, a mi je pojasnila, 
da sem res zelo sebična, ker vse pesmi 
zadržujem zase. 'Deli jih z drugimi in 
prinesi še njim veselje,' je dodala in 
zamislila sem se," pripoveduje Zala. 
To ji je vlilo poguma, da se je prijavila. 
Ne le na pesniški turnir 2021, pač pa že 
dvakrat tudi na Festival mlade litera-
ture Urška, kjer imajo tri kroge izbora: 
regijski izbor, državni izbor in finale. 
Trenutno čaka oceno selektorice Na-
taše Kramberger na državnem izboru. 
Lani pa se je na Urški uvrstila v polfi-
nale med 17 izbranih avtorjev.
A v literaturi ni tekmovanja, poudarja 
Zala. Je le piljenje talenta in možnost 
za nova poznanstva ter medsebojno 
deljenje ustvarjalnih izkušenj. Med 
mojstri umetniške besede so ji bli-
zu Srečko Kosovel, Katja Perat, Jure 
Jakob, francoski simbolisti, Jamal 
Ouariachi, Ayn Rand in mnogi drugi. 
Njena velika želja je izuriti se v pisa-
nju proze in esejev. O tem, da bi izdala 
svojo zbirko pesmi, še ne razmišlja, a 
hitro doda, da se nikoli ne ve, kaj nam 
bo prinesla prihodnost ... Morda tudi 
naziv vitezinje poezije za letošnje leto. 
Srečno v finalu!

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh / 100 km, komb: 21,6 – 14,6. Emisije CO2: 0 g/km. Emisije CO2 
med vožnjo in skupne emisije CO2 so odvisne od vira električne energije, zato ŠKODA priporoča uporabo ekološko 
pridobljene električne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segre-
vanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

NOVI, ČISTO ELEKTRIČNI

ENYAQ iV
NAJ TUDI VAS NAVDUŠI NA TESTNI VOŽNJI!

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice
C. maršala Tita 67, Jesenice, tel.: 04 583 33 72

Otroci in sodelavci Dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica z Jesenic ter vseh treh 
dislociranih enot, Bleda, Gorij in Mojstrane, so se pred nedavnim odpravili na izlet na 
Bled. "Z otroki Dnevnega centra z Jesenic in enote Mojstrana smo se zbrali na železni-
ški postaji Jesenice ter se polni pričakovanj z vlakom odpravili na Bled. Tam so nas 
pričakali še otroci enot Gorje in Bled. Povzpeli smo se do razgledne točke na Ojstrici, 
kjer smo uživali v razgledu na Blejsko jezero. Med potjo do Ojstrice so imeli otroci 
priložnost videti čisto pravega gamsa, ob jezeru pa tudi čisto pravega krapa, ki smo 
ga ribiču pomagali izvleči iz vode. Večina otrok je bila takšnih doživetij deležna prvič. 
Na koncu izleta smo se posladkali s sladoledom. Domov smo se vrnili rahlo utrujeni, 
vendar zadovoljni ter polni novih vtisov," je povzela Barbara Omerzel. Kot je dodala, 
zaposleni Dnevnega centra: Naj mladih ne vzgaja ulica lepo vabijo vse otroke in mlade 
iz kranjskogorske občine tudi na brezplačne poletne delavnice Sproščeno v poletje, ki 
bodo v Mojstrani tudi letos. O datumu in trajanju delavnic vas bodo še obvestili. S. K.

Izlet na Bled, poleti pa na delavnice
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MARJANA AHAČIČ

"Ljudem želim poslati sporočilo, da smo skupaj v tem koro-
na času, ne smemo se zapirati vase. Izraziti moramo svoja 
mnenja, trdno moramo stati za svojimi stališči, sprejeti 
moramo tudi različna mnenja drugih. Naučiti se moramo 
imeti radi sebe. To ni egoizem," je v uvod v spodnjo zgodbo 
o tem, kako je prebolela covid-19, zapisala Tatjana Perov-
šek iz Gozda - Martuljka.

NOVI VIRUS

Prednovoletni čas 2019. Vse okoli nas je veselo, po hiši diši 
po piškotih, na štedilniku brbota juha, potica je pripravlje-
na. Iz daljave se slišijo utrinki življenja po svetu in doma. 
V uho se usede novica o novem virusu, ki se prav na hitro 
povabi tudi v našo deželo. Kar naenkrat ne sprašujemo več 
po vremenu, vse pogosteje se vprašamo: "Kako ste? Ste pri 
vas še zdravi?"
Prenehali smo se obiskovati in družiti, iščemo samotne 
poti, nasmeh izginja, besede so skope, vse pogosteje sli-
šimo slabe novice. A se vsi, ki živimo v Dolini, zavedamo 
tudi svoje sreče, ker živimo v čudovitem kraju, kjer si vsak 
lahko privošči velik vdih svežega zraka, pogled na zelene 
travnike, prostrane gozdove in mogočne vrhove.

REZULTAT: POZITIVEN

Zgodi se čez noč. Klic: "Kako si?" Odgovor: "Dobro, malo me 
glas zapušča, moja običajnost …" Nasvet: "Dobro bi bilo, da 
greš na test."
In grem. Novica udari kot strela z jasnega: rezultat poziti-
ven. Še ko me odpeljejo izpred domačega praga, se zdi, kot 
da se dogaja nekomu drugemu. Ko reševalno vozilo zapelje 
na urgenco in me noge nočejo več držati, zareže v misel: 
pa je le res. Iz daljave prijazen glas: "Gospa, treba bo ostati, 
niste najbolje."

COVID ODDELEK, SOBA 3

Postelja ob oknu, vabljiva, ker želim samo spati, spati … 
Prijazni sosedi me pozdravita, se predstavita … Jaz še ne 
zmorem, namenila sem jima samo nasmeh, vsaj upam, 
da res. Zelo sta obzirni, v dneh, ki so sledili, smo postale 
prijateljice. A ko smo se poslovile, nisem želela ohraniti 
stika. To, kar smo imele, je bilo nekaj enkratnega in želela 
sem ohraniti prav ta spomin.

NASMEH V OČEH

Po dolgi noči brez spanca po hodniku odmeva – 90, 6,5, 
35,6, 150, 70, 55 … Za nas zgolj številke, zanje naše počutje. 

Točno vedo, kaj morajo zabeležiti, komu pripada številka 
… Preiskave napovedo z nasmehom, ki ga pod vso opravo 
ne opazimo, vidimo pa njihove oči. Njihov smeh in dobro 
razpoloženje se prenašata tudi na nas. "Malo navadne in 
malo plinske krvi, pa smo opravile za danes." Nežen pri-
tisk na žilo na zapestju in čakanje na utrip. Nazadnje se 
tudi žila vda.
"Osebna higiena," se zasliši mlad fantovski glas. Medicin-
ski tehnik. Kakšna poživitev! "Imate kodo, gospa?" "Kakšno 
kodo?" "Kolodont, kolodont!" Spet smeh.

DOBRO, DOBRO
Malo počitka in spet se odpro vrata. "Bomo malo potelo-
vadile?" Naučimo se dihati, razgibamo roke, noge in telo. 
"Bi poskusile malo hoditi, krasno vam gre," je zadovoljna z 
nami fizioterapevtka.
Pride zdravnik. "Kako je z vami? Dobro, dobro … No ja, če bi 
bilo dobro, vas ne bi tukaj držali …" Spet smeh, led je prebit.
Vrvež na oddelku se umiri. V sobo neslišno vstopi mlado 
dekle. Začne pospravljati, seže v vsak skriti kot, vse pobri-
še, razkuži. Tiha kot miška, pridna kot mravljica. Ko za-
pusti sobo, zadiši po čistoči. Kako prijeten vonj in občutek.

MOJE "COVID SESTRE"

Če menite, da v bolnišnici čas teče počasi, se motite. Če me-
nite, da ste v bolnišnici osamljeni, se motite. Vedno se nekaj 
dogaja in vedno je nekdo z vami. To je medicinski osebje, 
moje "covid sestre". To so hčere in sinovi, žene in možje, 
vsak s svojim življenjem in svojo zgodbo. Vedno pripravljeni 
pomagati, poslušati, se nasmejati in nas razvedriti. Vedno 
profesionalni in rahločutni. Ko jih bom srečevala, jih ne 
bom prepoznala, a mi bodo v spominu ostale njihove na-
smejane oči in tople besede. Globoko v srce so mi sedli, vsi, 
in v njem bodo za vedno ostali. Njihovo poslanstvo je, da 
bolniki nismo zgolj številke, ampak da ostajamo ljudje. 

VRNITEV DOMOV

Prišel je dan odhoda. Veselje je nepopisno, hkrati tudi malo 
žalosti. Zakaj? Ker zapuščam to bolnišnico na robu mesta, 
kjer so mi tako nesebično pomagali. Ker zapuščam svo-
je "covid sestre", ki ostajajo, da bodo bodrile nove bolnike. 
Vračam se v objem doma in vseh, ki me tam čakajo in so 
bili v mislih vedno z menoj. Vračam se v mojo Dolino, saj 
na svetu ni lepšega kraja.

Nepovabljeni gost
Osebna izkušnja obolele  
s koronavirusno boleznijo.

Tatjana Perovšek s svojimi "covid sestrami" / Foto: osebni arhiv
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Razmere covida-19 nam onemogočajo 
širše javno obeleženje jubileja. Še bolj 
kot praznovanje se nam zdi pomemb-
no ozaveščanje in seznanjanje javno-
sti, da izhod iz zasvojenosti od alko-
hola obstaja," je poudarila strokovna 
delavka v KZA Zora Košir Zupan. "Že 
petdeset let se po zaključenem zdra-
vljenju alkoholizma v skupinah KZA 
na rednih tedenskih srečanjih sreču-
jejo nekdanji odvisniki od alkohola in 
njihovi svojci. Bolj kot zgodovinski de-
tajli so pomembne izkušnje, spozna-
nja ter spremenjeno kvalitetnejše ži-
vljenje članov. Vsako rešeno življenje 
in družina štejeta."
Kot pravi Zora Košir Zupan, imajo lju-
dje, ki so svojo osebnost in življenje 
utapljali v alkoholu, za sabo veliko bo-
lečih zgodb o prometnih in delovnih 
prekrških, izgubah službe, zdravstve-
nih težavah, porušenih družinskih 
odnosih, problemih nizkega samo-
spoštovanja in premalo skrbi zase. 
"Svoboda pitja je dobivala obliko žele-
zne srajce. Psihično in fizično izčrpani 
so spoznali, da jim je alkohol sovra-
žnik, da je kljub poskusom abstinence 
boj z njim neuspešen, da ne zmorejo 
sami, in se strinjali, da poiščejo po-
moč." 
Kot poudarja Košir Zupanova, na 
zdravljenju odvisnosti človek spozna 
dinamiko zasvojenosti, dobi vpogled v 
svojo zasvojenost in je spodbujen, da 
se začne vesti bolj premišljeno, odgo-
vorneje in učinkoviteje. "Po zaključku 
institucionalne ali druge oblike zdra-
vljenja je obiskovanje kluba svetovano 
kot nadaljnja stopnja rehabilitacije, ki 
je potrebna ob vračanju v okolje in so-
očanju z njim, tako z vidika izmenjave 
izkušenj, vztrajanja v abstinenci kot 
tudi reševanja nastalih težav. Na za-
četku nekateri zdravljenci na obisko-

vanje kluba gledajo kot na določeno 
obliko obveznosti, a zelo kmalu sode-
lovanje v klubu preraste v spoznanje, 
da je klub varen in prijazen prostor, 
kjer se o vsem lahko pogovoriš, dobiš 
razumevanje in strokovno spodbudo. 
Člani so spoznali, da je KZA skupina, 
v kateri je vsak posameznik vreden in 
pomemben. Začutili so, da se v klubu 
ustvarjajo vezi, enakovredne prijatelj-
stvu. Zelo zaželeno in potrebno je tudi 
sodelovanje partnerja." Pomemben 
povezovalni dejavnik v klubu so pro-
stočasna druženja: šport, pohodi, na-
rava, kultura, ustvarjalna srečanja, ki 
v posamezniku prebujajo potrebo po 
aktivnem delovanju ter obujanju ali 
iskanju novih interesov.
Kot dodaja sogovornica, spoznanja iz 
kluba članom pomagajo živeti tudi v 
vsakdanjem življenju. "Naučili so se, 
da se morajo bolj usmeriti vase, biti 
kritični do sebe, se postaviti zase in 
opustiti zunanje pogojevanje. Naučili 
so se izbiranja, presojanja, odločanja. 
S tem so postajali bolj samozavestni 
in svobodni ter bolj aktivni. V trenut-
kih, ko imajo manj obveznosti, se 

znajo prepustiti sebi, počnejo tisto, 
kar jih veseli." 
Več informacij o delovanju društva in 
KZA dobite na spletni strani Društva 
za rehabilitacijo in preventivo https://
www.krma.si, nanje se lahko obrnete 
tudi po e-pošti na info@krma.si. 

Jubilej društva Krma
Za društvo Krma, ki se ukvarja z rehabilitacijo po zdravljenju odvisnosti od 
alkohola, je letošnje leto jubilejno. Njihovi klubi zdravljenih alkoholikov (KZA)  
na Jesenicah, ki pokrivajo občine zgornje Gorenjske, delujejo že petdeset let. 

Strokovna delavka v KZA Zora Košir Zupan 
/ Foto: Tina Dokl
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SUZANA P. KOVAČIČ

Kot poudarjajo na Razvojni agenciji 
Zgornje Gorenjske (RAGOR), je temelj-
na naloga kmetijstva pridelava varne 
in kakovostne hrane. "Prehranska var-
nost in dostopnost kakovostne lokalno 
pridelane hrane pa eden od najpogoste-
je navedenih strateških ciljev Evropske 
unije in regije. Samooskrba je ne naza-
dnje tudi primarna skrb vsake lokalne 
skupnosti. V Sloveniji in na zgornjem 
Gorenjskem med živinorejskimi pa-
nogami močno prevladuje govedoreja. 
Najpomembnejša proizvodna usmeri-
tev v živinoreji in kmetijstvu nasploh je 
prireja mleka in mesa. Več kot polovico 
kmetijskih površin predstavlja trajno 
travinje. Na skoraj tretjini njiv je priso-
tna pridelava zelene krme, največkrat 
silažne koruze za prehrano goveda. To-
rej o samooskrbi s hrano v Sloveniji in 
na zgornjem Gorenjskem težko govori-
mo."  Majhen korak k samooskrbi, kot 
poudarjajo na RAGOR-ju, je zagotovo 
tudi pridelava hrane doma, na vrtovih 
in njivah. "Domača ekološka hrana je 
bistveno bolj zdrava, njena pridelava 
ima manjši negativen vpliv na okolje. 
S pridelavo lastne hrane preprečimo 
uvajanje monokultur, ki uničujejo na-
ravno ravnovesje, in se upiramo mul-
tinacionalkam, ki agresivno prodirajo 
na evropski trg," dodajajo.

Pomen samooskrbe se je pokazal tudi 
med epidemijo covida-19, zato je RA-
GOR ponovno začel izvajati projekt 
Lokalna samooskrba, ki ga financira 
vseh sedem občin zgornje Gorenjske 
(med njimi Občina Kranjska Gora).
"Cilji projekta so ugotoviti stanje, po-
trebe in interes po lokalno pridelani 
hrani med javnimi zavodi in gostin-
skimi ponudniki, okrepiti prodajo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov pre-
ko sodobnih tržnih sistemov, kjer smo 
sodelovanje vzpostavili s podjetjem 
Optifarm. Preko sodobnih družbenih 
kanalov želimo ozavestiti mlajše ob-
čane o pomenu prehranske neodvi-
snosti in jih hkrati spodbuditi in po-
učiti o možnostih za lastno predelavo 
hrane. Zato smo pripravili t. i. webi-
narje z dr. Majo Kolar Trajnostna pot 
od njive do krožnika, dr. Tamaro Ko-
rošec Reja kokoši za začetnike in pre-
davanje Tilna Praprotnika, mladega 
arheologa, ki je predstavil svojo zgod-
bo o regenerativnem kmetijstvu, ki ga 
je začel iz ljubezni in odgovornosti do 
narave. Tilen v Lescah vodi ekološko 
kmetijo Vegerila, je kmet brez traktor-
ja, ki je s 60 kvadratnih metrov dru-
žinskega vrta prešel na 0,65 hektara 
površine, kjer goji več kot 60 različnih 
vrst rastlin in jih trži restavracijam in 
izbranim strankam preko tedenskih 
zelenjavnih zabojčkov. S primerom 

dobre prakse želimo spodbuditi mla-
de za kmetijstvo ter pokazati, da se 
z drugačnim inovativnim razmišlja-
njem lahko uspe tudi v kmetijstvu," so 
še sporočili iz RAGOR-ja, kjer so v okvi-
ru projekta Lokalna samooskrba pri-
pravili tudi nagradno igro. V žrebu za 
praktične nagrade sodelujete tako, da 
na socialnih omrežjih Instagram in 
Facebook objavite zgodbo ali fotogra-
fijo na temo domače pridelave hrane 
in v opis dodate ključnik #lokalnogor. 
Zgodb oz. storyjev na Instagramu in 
Facebooku zaradi omejenega časa vi-
dnosti ne bodo upoštevali. Prvi krog 
žrebanja bo 30. junija 2021, drugi krog 
pa 30. septembra 2021.

Trajnostna pot od njive do krožnika
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske želijo ozavestiti mlajše občane o pomenu 
prehranske neodvisnosti in jih hkrati spodbuditi in poučiti o možnostih za lastno 
predelavo hrane. Pripravili so tudi nagradno igro.
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V okviru priprav na slovenski festival Dobrote slovenskih kmetij se nadaljuje ocenjeva-
nje kmečkih prehranskih izdelkov in pijač. Zdaj so znani že tudi rezultati ocenjevanja 
mlečnih in mesnih izdelkov, jušnih rezancev in olja. Priznanje je šlo tudi v Zgornjesa-
vsko dolino. Sirarstvo Kozji raj iz Rateč, ki ga vodi Erik Fertin, je prejelo zlato priznanje 
za kozji jogurt in srebrno priznanje za kozji sadni jogurt – jagoda. Festival Dobrote 
slovenskih kmetij je bil običajno maja, a letos so ga zaradi epidemioloških razmer 
prestavili na čas od 3. do 5. septembra. Na njem bodo podelili priznanja kmetijam za 
najbolje ocenjene izdelke in pripravili strokovni posvet. S. K.

Priznanji Kozjemu raju za kozji jogurt



JANKO RABIČ

V vrtcu v Mojstrani vzgojne programe za otroke bogatijo 
z različnimi projekti. Ob spoštovanju ukrepov in prilaga-
janju epidemiološkim razmeram letos izvajajo projekt 
Gozdni vrtec. Vključena je skupina Metuljčki, v kateri je 
17 otrok v starosti od dveh do štirih let. "Mladim želimo 
čim bolj približati naravo, da jo spoznajo in znajo ceniti," 
poudarja vzgojiteljica Darja Grilc. "Vsako sredo po zajtrku 
vzamemo košaro in se napotimo v gozd. Tam nas čaka 
kotiček, ki nam ga je pomagal urediti domačin Miha Ker-
snik. Izvajamo razne dejavnosti, prirejamo igre in zapo-
jemo kakšno pesmico." 
V maju so v parku Triglavski gaj v Mojstrani skupaj s 
Komunalo Kranjska Gora posadili dva gorska javorja. 
Z velikim zanimanjem so otroci spremljali, kako so 
delavci izkopali jamo, pri posaditvi drevesa pa so se 
jim tudi sami pogumno pridružili. Direktor Komunale 

Gozdni vrtec v Mojstrani

V maju so v parku Triglavski gaj v Mojstrani skupaj s Komunalo 
Kranjska Gora posadili dva gorska javorja.

Info točko Topolino v Mojstrani znova 
odpirajo v soboto, 5. junija. "Ob lepem 
vremenu bo junija in septembra info 
točka odprta od petka do nedelje. Julija 
in avgusta bo odprta vsak dan od 8. do 
20. ure. Topolino predstavlja vzhodno 
vstopno točko na turistično destinacijo 
Kranjska Gora. Obiskovalcem so na vo-
ljo gradiva o celotni turistični destinaci-
ji, od nastanitev do aktivnosti, okrepča-
jo se lahko s kavo, hladnimi pijačami in 
kakšno slaščico, v manjši trgovinici nu-
dimo spominke," je povedal Matjaž Pod-
lipnik, vodja Slovenskega planinskega 
muzeja, ki letos upravlja to info točko. 
V neposredni okolici so tudi ležalniki za 
počitek ob reki Savi, kolesarski most, 
preko katerega se priključite kolesarski 
stezi v Zgornjesavski dolini, in pa ureje-
no parkirišče za avtomobile. S. K.

Jutri odpirajo Topolino

Kranjska Gora Blaž Knific to zavzetost vzgojiteljic Vrtca 
Mojstrana za spoznavanje in doživljanje otrok z naravo 
zelo podpira. "Z vrtcem dobro sodelujemo, v prejšnjih le-
tih smo skupaj izdelovali valilnice za siničke, letos je bila 
na vrsti zasaditev dveh dreves. Otroci so lahko spoznali, 
kako poteka zasaditev, sedaj pa bodo opazovali, kako dre-
vesi rasteta," je pojasnil.

SUZANA P. KOVAČIČ

Ob upoštevanju veljavnih ukrepov in 
priporočil vlade in NIJZ za zajezitev 
širjenja covida-19 je delegacija članov 
ZB za vrednote NOB Dovje - Mojstra-
na ob dnevu upora proti okupator-
ju položila cvetje in ekološke sveče 
v vseh petih krajevnih skupnostih 
v občini Kranjska Gora in obiska-

la Drago in Begunje. "Ob osemdese-
ti obletnici ustanovitve Osvobodil-
ne fronte slovenskega naroda smo 
se spomnili dogodkov iz leta 1941 v 
naši občini. Letos je tudi osemdeseta 
obletnica dovške vstaje, osemdese-
ta obletnica smrti prvoborca Alojza 
Rabiča in trideseta obletnica vojne 
za samostojno Slovenijo," je povzela 
Sonja Mirtič, predsednica ZB za vre-
dnote NOB Dovje - Mojstrana. "Krvavi 
davek v občini je bil velik in vklesana 
imena na spomenikih v vseh petih 
krajevnih skupnostih nam pripove-
dujejo zgodbe, ki jih ne smemo poza-
biti. Padli so ljudje različne narodno-
sti in vere." Kot dodaja Mirtičeva, za 
vsa plemenita dejanja niso potrebne 
velike besede, saj so bili to preprosti 
ljudje, katerih imena z velikimi čr-
kami zapišemo v zgodovino. "Mnogih 
tudi poznali nismo, a vemo, da so s 
svojim žrtvovanjem spremenili svet, 
prispevali so k temu, da danes kot 
svoboden narod živimo v lastni drža-
vi." Sonja Mirtič je za današnji čas in 
zanamce pozvala k spoštljivi komu-
nikaciji, povezovanju, k solidarnosti 
in strpnosti.

Znamo in zmoremo stopiti skupaj

"Kot žrtve ste padli v borbi za nas ..." 
(Gozd - Martuljek) Šest borcev je padlo za 
domovino. / Foto: Jože Mirtič



Z nepozabnih počitnic prinesemo nešteto zgodb in v Prekmurju slednjih nikakor ne zmanjka! Če 
imamo srečo, svoje zgodbe z nami deli tudi počitniška namestitev, ki v času oddiha postane naš 
drugi dom. V največji slovenski turistični skupini Sava Hotels & Resorts lahko v Termah 3000 – Mo-
ravske Toplice izbirate med kar tremi hoteli, udobnimi apartmaji, očarljivimi hiškami in prostranim 
kampom, ki vsak na svoj način pripovedujejo zgodbe dežele onkraj Mure. Če temu prištejete še 
pristno prekmursko kulinariko in ogromen termalni park, dobite počitnice, ki jih zlepa ne boste 
pozabili!

Nepozabne prekmurske počitnice v Termah 3000
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Preizkusite raketni start na toboganu Aqualoop s polnim 
obratom, ki je četrti najhitrejši tobogan v Evropi!

Povzpnite se na stolp Vinarium v Lendavi, najvišji razgledni 
stolp v Sloveniji, in uživajte v razgledu na območje 4 držav.

V Termah 3000 lahko izbirate 
med edinim 5-zvezdičnim 
hotelom v Prekmurju – 
Hotelom Livada Prestige in 
dvema 4-zvezdičnima hoteloma 
Hotelom Ajdo in Hotelom 
Termal s pristno Prekmursko 
zgodbo. Tisti, ki imate radi 
hotelsko razvajanje, a si 
obenem želite tudi malce več 
svobode, boste navdušeni nad 
našimi apartmaji v Prekmurski 
vasi in očarljivimi hiškami v 
Prekmurski vasi Ajda. Za bolj 
avanturistične pa je tukaj še 
prostran kamp! Vse nastanitve 
imajo dostop do Termalnega 
parka Terme 3000, kjer vas 
čaka nepozabni svet vodnih 
užitkov.

V termalnem parku Terme 3000 vas čakajo adrenalinski 
in družinski tobogani in plavalni bazeni.

S kolesi in obiščite Krajinski park Goričko, Bukovniško 
jezero in vinske ceste v Jeruzalemu.

P R I S T N A  P R E K M U R S K A  K U L I N A R I K A

V Termah 3000 najdete tudi več kot 40 jedi z ajdo. V paketu »Gourmet over Mura« okusite  
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Preizkusite raketni start na toboganu Aqualoop s polnim 
obratom, ki je četrti najhitrejši tobogan v Evropi!

Povzpnite se na stolp Vinarium v Lendavi, najvišji razgledni 
stolp v Sloveniji, in uživajte v razgledu na območje 4 držav.

V Termah 3000 lahko izbirate 
med edinim 5-zvezdičnim 
hotelom v Prekmurju – 
Hotelom Livada Prestige in 
dvema 4-zvezdičnima hoteloma 
Hotelom Ajdo in Hotelom 
Termal s pristno Prekmursko 
zgodbo. Tisti, ki imate radi 
hotelsko razvajanje, a si 
obenem želite tudi malce več 
svobode, boste navdušeni nad 
našimi apartmaji v Prekmurski 
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Prekmurski vasi Ajda. Za bolj 
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prostran kamp! Vse nastanitve 
imajo dostop do Termalnega 
parka Terme 3000, kjer vas 
čaka nepozabni svet vodnih 
užitkov.
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Projekt Dobrodelno okrog Slovenije je 
bil letos organiziran drugič, potekal je 
od 27. aprila do 1. maja v petih etapah 
(Novo mesto–Portorož, Portorož–Soča, 
Soča–Prevalje, Prevalje–Dobrovnik, 
Dobrovnik–Novo mesto). V petih dneh 
je to skupaj pomenilo 1225 prevoženih 
kilometrov. Največjega humanitar-
nega kolesarskega dogodka pri nas 
se je udeležil tudi 17-letni Enej Mer-
telj iz Rateč kot edini Gorenjec in tudi 
najmlajši udeleženec, ki je uspešno 
prekolesaril vseh pet etap. "Za dogo-
dek sem izvedel na Facebooku, in ker 
rekreativno veliko kolesarim, sem se 
odločil, da se pridružim," je povedal 
Enej.
Glavni koordinator projekta Dobro-
delno okrog Slovenije je Slovenska 
karitas, udeleženci so kolesarili pod 

vodstvom ultrakolesarjev Dami-
ja Zupija in Alojza Poglavca. Kot je 
pojasnil Enej: "Celotno traso nas je 
prevozilo nekaj čez dvajset kolesar-
jev. Kjerkoli na trasi pa so se nam 
lahko pridružili še drugi kolesarji in 
z nami prevozili del poti. Meni naj-
težja je bila prva etapa, ker si niti ni-
sem še dobro predstavljal, kako bo. 
Dolga je bila 277 kilometrov, od tega 
nas je skoraj polovico poti pral dež, 
temperature so bile nizke, le okrog 
tri stopinje Celzija. Tretja etapa je 
bila zahtevna, a meni najlepša, ker 
sem imel na Vršiču spodbudo star-
šev in brata, v Gornjem Gradu pa 
starih staršev ter proti zaključku 
etape še smučarskih prijateljev iz 
Celja. Tretja etapa, dolga 230 kilo-
metrov, je potekala na relaciji Soča–
Trenta–Vršič–Kranjska Gora–Jeseni-
ce–Kamnik–Črnivec–Mozirje–Ravne 

na Koroškem–Prevalje–Poljana." 
Predvsem mentalno je bilo napornih 
vseh pet etap, a je Enej imel dovolj 
motivacije, da pride do cilja in osvoji 
naziv DOS finisher.
Spanje, večerno fizioterapijo in ma-
sažo ter prehrano je kolesarjem, ki 
so prevozili celotno traso, uredil or-
ganizator. Na poti se seveda lahko 
zgodi tudi kaj nepredvidljivega. "Na 
Primorskem je bilo, bil sem v družbi 
še enega kolesarja. Zagledava nekaj 
ljudi, ki nama mahajo ob poti in jim 
pomahava nazaj. Po kakih dveh ki-
lometrih sva ugotovila, da so nama 
mahali zato, ker bi morala zaviti. Ni 
nama preostalo drugega, kot da po-
ženeva nazaj v breg," je med smehom 
anekdoto podelil Enej. 
Bistvo projekta pa je dobrodelnost. 
Tako kolesarji, ki so prevozili vse eta-
pe, kot tudi tisti, ki so se jim pridru-
žili del poti, so prostovoljno darovali 

Dobrodelno kolesaril okrog Slovenije
Enej Mertelj iz Rateč je bil edini Gorenjec in najmlajši udeleženec največjega 
vseslovenskega humanitarnega kolesarskega dogodka Dobrodelno okrog 
Slovenije.

Enej Mertelj, fotografiran v Ratečah  
/ Foto: Tina Dokl

Kolesarili so za dober namen. / Foto: osebni arhiv Eneja Mertlja
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Tokratna poletna šola Ljudske univerze (LU) bo vključevala 
kritična vprašanja, kot so biotska raznovrstnost, gospo-
darjenje z obnovljivimi naravnimi viri, podnebne spre-
membe in trajnostna poraba. Poletna šola bo na Osnovni 
šoli (OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora od 5. do 10. julija in 
na OŠ 16. decembra Mojstrana od 12. do 16. julija od 8. do 14. 
ure. Udeležili se je bodo lahko učenci od četrtega do šestega 
razreda. Vanjo se bo lahko vključilo največ 15 učencev. 
Kako bo potekal program? V učilnicah se boste dobili ob 
8. uri. Ena ura bo namenjena temi dneva, sledil bo zajtrk. 
Ob 10. uri se boste odpravili v naravo oziroma v Slovenski 
planinski muzej, kjer boste izvajali predviden program in 
se vrnili v šolo ob 13. uri, ko bo čas za kosilo. Ob 14. uri boste 
učenci lahko šli domov. 
Prvi dan boste z gozdarjem odšli v gozd. Raziskovali bo-
ste tisti del narave, ki nam je tako blizu in hkrati večkrat 
predaleč, da bi se vanj umaknili pred vsakdanjim vrve-
žem. Predvsem iz razloga, da bi se umirili, igrali, vonjali, 
tipali, prisluhnili in se učili. Spoznali boste delo gozdar-
jev, se poučili o gozdnem bontonu, spoznali vrste dreves, 

si ogledali, kako izračunamo starost drevesa ... Drugi dan 
si boste ogledali Slovenski planinski muzej, ki bo učencem 
omogočil brezplačen ogled. Tretji dan se boste sprehodili 
k potočku in spoznavali, kako dragocena dobrina je pitna 
voda. Četrti dan bo poskrbljeno za umetniške duše, saj bo-
ste ustvarjali z naravnimi materiali, ki jih boste nabrali v 
naravi. Zadnji dan bo namenjen zabavi, s pesmijo in ple-
som boste zaključili druženje. 
Pri izvedbi poletne šole bodo organizatorji upoštevali ta-
krat veljavne preventivne ukrepe NIJZ glede na epidemio-
loško sliko, zato lahko pride do spremembe programa. 
Kako se prijavite? Na LU Jesenice bodo pripravili vabilo in 
prijavnico, ki jo bodo dobili starši učencev druge triade. Po-
letna šola bo brezplačna, staršem bo zaračunan le strošek 
dopoldanske malice. Program bosta izvajali Maja Kržišnik, 
organizatorka izobraževanja odraslih na LU Jesenice, in 
Mojca Gubanc, univerzitetna diplomirana pedagoginja z 
razširjenimi znanji iz gozdne pedagogike. Več informacij: 
maja.krzisnik@lu-jesenice.net ali 04 / 62 03 810. Organi-
zatorji se zahvaljujejo Komunali Kranjska Gora in Sloven-
skemu planinskemu muzeju za podporo pri organizaciji 
poletne šole.

Poletna šola v občini Kranjska Gora
V poletni šoli, ki jo organizira Ljudska univerza Jesenice, bodo učenci veliko časa 
preživeli v naravi in se na prijeten in zabaven način učili o varovanju narave. 

prispevke za dober namen (najmanjši 
prispevek je bil deset evrov). Pod slo-
ganom projekta Pot za srečo otrok so 
organizatorji (skupaj z donacijami na 
TRR Slovenske karitas in SMS-dona-
cijami) zbrali sredstva za nakup 32 
koles za otroke iz socialno ogroženih 
družin.

USPEŠEN TUDI MED VRATCI
Prvi šport Eneja Mertlja pa ostaja 
alpsko smučanje. Trenira pri ASK 
Kranjska Gora in je dijak tretjega 
letnika smučarske akademije v Sc-
hladmingu, kjer je trenutno edini 
Slovenec. "V Schladming smo z dru-
žino hodili na smučanje, kjer sem 
izvedel za to akademijo. Obiskal 
sem dan odprtih vrat in njihov pro-
gram, usmerjen v šport in ekono-
mijo, me je prepričal. Uspešno sem 
opravil sprejemne izpite, tudi podla-
go znanja jezika sem imel, ker sem 
se nemščine učil že na OŠ Josipa 

Vandota v Kranjski Gori. Šolanje za 
športnike s statusom traja šest let, 
ker je vse v veliki meri prilagojeno 
treningom in tekmam. Med tednom 
bivam v internatu, ob koncih tedna 
pridem domov. Pozimi se včasih 
pridružim treningom v matičnem 
klubu ASK Kranjska Gora, med pole-
tnimi počitnicami imam s klubom 
kondicijske treninge." Enej pravi, da 
je sicer uspešnejši v slalomu kot ve-
leslalomu, a je letos postal državni 
prvak v kategoriji U18 v veleslalomu 
na podkorenskem poligonu. 
Enej Mertelj je bil vzgojen v športu. 
Njegovo največje veselje je, da je lahko 
v naravi, kjer preizkuša svoje zmoglji-
vosti. Rad ima tudi gorski tek in gre 
za "trening" iz Rateč čez Ciprnik in Vi-
tranc do Jasne, nazaj proti Ratečam 
pa naredi še "ovinek" čez Tromejo. 
Preizkusil je tudi, kako je "gristi kole-
na" na prireditvi Red Bull 400 Planica 
na Letalnici bratov Gorišek ...

Ko gre zares, gre zares.  
/ Foto: osebni arhiv Eneja Mertlja



30 | ZANIMIVOSTI

KARMEN SLUGA

V priljubljeni vseslovenski akciji Očistimo naše gore, ki jo 
izvajata Zavarovalnica Triglav in Planinska zveza Slove-
nije (PZS), lahko ljubitelji gora tudi letos glasujejo za naj 
planinsko pot. Na seznamu so tudi poti v Zgornjesavski 
dolini. V nabor osmih, med katerimi najdemo tehnično 
zahtevne in lažje dostopne pohodniške trase, se tokrat uvr-
ščajo Kranjska koča na Ledinah – Koroška Rinka, Jubilejna 
planinska pot z Vršiča preko Zadnjih plat na Prisojnik sko-
zi Zadnje okno, Pekel–Rjavina–Dom Valentina Staniča–pot 
čer Rž–Kredarica, Matkov kot–Matkov Škaf, Okrešelj–Mr-
zla gora, Iška–Veliki Ločnik, Kamniška Bistrica–Presedljaj–
Korošica in Ruše–ob potoku Lobnica–slap Šumik–Bajgot.
Zavarovalnica Triglav bo markacistom predala sredstva za 
obnovo tiste poti, ki bo prejela največ glasov. "Nekatere pla-
ninske poti izstopajo po svojih naravnih lepotah, razgledih 
in priljubljenosti. Izbor Naj planinska pot nam pomaga po-
iskati te bisere in jih predstaviti širši javnosti z namenom, 
da bi ljubitelji narave v prihodnje nanje stopili tudi sami. 
Marsikdo se ob tem ne zaveda, da vzdrževanje planinskih 
poti sloni na plečih prostovoljnega dela planinskih društev 
in markacistov; izbor pa ljubitelje gora in planin ozave-
šča prav o tem. Naj planinska pot s pomočjo akcije dobi 
tudi finančno podporo, s katero lahko markacisti pokrijejo 
prepotrebne materialne stroške za opravljeno delo," je po-
jasnil generalni sekretar PZS Damjan Omerzu. Na spletni 
povezavi https://vsebovredu.triglav.si/plus/naj-planin-
ska-pot-2021 lahko glasujete enkrat na dan do 21. junija. 
Že drugo leto zapored gredo prizadevanja zavarovalnice 
in zveze tudi v smeri večje požarne varnosti v planinskih 
kočah. Lastniki in oskrbniki koč so se do konca maja lah-
ko prijavili na razpis za opremo planinskih koč s samo-

dejnimi gasilnimi ampulami in avtomatskimi gasilniki. 
Lani so opremili že 52 koč, jeseni letos pa bodo po besedah 
Ane Cergolj Kebler, vodje akcije Očistimo naše gore v Za-
varovalnici Triglav, izvedli tudi požarno vajo v eni izmed 
planinskih postojank. "Vsak ukrep, ki prispeva k večji po-
žarni varnosti v planinskih kočah, je več kot dobrodošel. Z 
rednim izvajanjem preventivnih pregledov in usposablja-
njem zaposlenih lahko k temu pripomoremo oskrbniki 
oziroma lastniki koč. K večji požarni varnosti pa lahko s 
svojim obnašanjem pripomorejo tudi planinci. Še vedno se 
namreč najdejo posamezniki, ki v spalnicah uporabljajo 
plinske grelnike ali sušijo obleko neposredno na grelnih 
telesih. Pomembno je torej zavedanje, da smo za požarno 
in tudi siceršnjo varnost v gorah odgovorni vsi," je pouda-
ril Miro Eržen, podpredsednik Planinskega društva Dovje 
- Mojstrana, ki je lani prejelo samodejne gasilne ampule 
za Šlajmerjev dom in Aljažev dom v Vratih. 
Da bi spodbudili odgovorno obnašanje planincev, bodo or-
ganizatorji akcije Očistimo naše gore v 12. sezoni v sodelo-
vanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije organizirali tudi 
različne aktivnosti za ozaveščanje pohodnikov – še zlasti 
družin in otrok – o pomenu skrbi za varnost in ustrezno 
pripravljenost v gorah.

Za varnejše planinske 
poti in postojanke 
V letošnji dvanajsti akciji Očistimo  
naše gore bosta v ospredju požarna 
varnost planinskih koč in obnova 
planinskih poti. 

Lani je v izboru Naj planinska pot zmagala zelo zahtevna 
Bambergova pot na Triglav z Luknje čez Plemenice.  
/ Foto: arhiv PZS

Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom:  
ČARODEJ Z BLEDA, ki je bila objavljena v Zgornjesav'cu, 
7. maja 2021 so: Milka Prem z Bleda, ki prejmeta 1. na-
grado (darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR),  Polona 
Kalan iz Jesenic in Jerneja Bunič iz Kranja, ki prejmeta 
2. nagrado in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/ Jaz, mid-
va, mi). Nagrajenkam čestitamo!

V Ski Kranjska Gora obratuje sedežnica Vitranc 1, odprti so 
kolesarski park, poletno sankališče in koča Bedančev dom. 
Predvideni obratovalni čas poletne sezone (glede na ukrepe 
in razmere epidemije covida-19) je do 24. junija ob koncih 
tedna od 9. do 17. ure, od 25. junija do 5. septembra vsak 
dan od 9. do 17. ure, od 6. septembra do 10. oktobra pa zno-
va ob koncih tedna. V času od 16. julija do 22. avgusta bo ob 
koncih tedna (od petka do nedelje) podaljšano obratovanje 
do 18. ure. Obiskovalce vljudno prosijo, da se držijo predpi-
sanih higienskih priporočil. S. K. 

Odprli poletno sankališče in  
kolesarski park
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Nagrade: 1. nagrada darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada Zdravje in jaz – Prijatelja.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do četrtka, 24. 6. 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in “kolo” 
za lažjo predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 1480

EUR



*Navedeni prihranek velja za Grandland X priključni hibrid ob nakupu na financiranje – lizing. Prihranki za ostale modele ob nakupu na financiranje - lizing: Corsa do 1.990 €, Corsa-e do 3.500 €, Astra do 3.440 €, Crossland 
X do 2.810 €, Grandland X do 2.900 €, Insignia do 4.190 €, Combo Life do 4.110 €, Zafira Life do 5.230 €. Ostale ugodnosti so ekskluzivne v Avtotehni VIS. Akcija popusta Zamrznitev in zmanjšanje zavarovalne premije je 
upoštevana ob opravljeni registraciji do 19.6.2021 in sklenjenem zavarovanju vozila, kupljenega v salonu Avtotehne VIS ter zavarovanega in registriranega v Avtotehni VIS. Velja samo ob Opel financiranju. Obrestna mera 
znaša 3,99 % na dan 27.05.2021. Obrestna mera 3,99 % velja pri financiranju z ročnostjo najmanj 48 mescev. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Corsa 1.2 Edition; vrednost predmeta 
financiranja znaša 13.297 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), začetni polog pa znaša 30 % (3.989,10 €). Mesečni obrok znaša 129,00 €. Obrestna mera znaša 3,99 % na dan 27.05.2021. Obrestna mera 3,99 % velja pri 
financiranju z ročnostjo najmanj 48 mescev. Strošek obdelave in posla so vključeni v plačila na začetku. Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, niso vključeni v izračun. Izračunana 
višina mesečnega obroka temelji na trenutno veljavni (na dan izdelave ponudbe) spremenljivi obrestni meri: EURIBOR 3-mesečni (floor). Višina obroka se spreminja sorazmerno s spremembo te referenčne obrestne mere. V 
primeru negativne referenčne obrestne mere se šteje, da je ta enaka 0,00%. V primeru sklenitve pogodbe se za izračun obroka uporabi višino te obrestne mere, veljavne na dan sklenitve pogodbe. Big Deal paket Avtotehne 
Vis vsebuje tri brezplačne servisne preglede (Zajeti so stroški dela rednega servisa - strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5., 6. in 7. servisno leto, kar je 
zavedeno tudi v nakupni pogodbi.) in jamstvo, ki obsega posamezne sklope vozila in je deloma podvrženo dodatnim omejitvam. Nekateri pogoji ne veljajo za pravne osebe ali tovorna vozila. Kombinirana poraba goriva (po 
WLTP ciklu): 3,3–7,8 l/100km, poraba električne energije: 16,8–18,0 kWh/100km ter izpusti CO2: 0–204 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0–0,0536 g/km. Trdi delci: 0,00024–0,00074 
g/km in število delcev 0,03–0,53 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Opel Jamstvo zadovoljstva z garancijo povratnega odkupa velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila 
Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen, ter ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko 
sklada za nakup električnih vozil; zaradi pogojev za pridobitev subvencij. FlexCare podaljšano jamstvo velja za 2+2 leti ali do 120.000 km. Slike so simbolične. Akcija traja do 19. junija 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe 
ponudbe. Več informacij je na voljo na www.avtotehna-vis.si

V SKLOPU OPLOVIH LEGENDARNIH 24 DNI SMO V AVTOTEHNI VIS PRIPRAVILI POSEBNO ‘’POZOR’’ AKCIJO:
Akcija Oplovih legendarnih 24 dni vključuje PRIHRANKE do 6.400 €*, ekskluzivno pa smo v Avtotehni VIS dodali še zamrznitev 
zavarovalne premije in zmanjšanje do 47 %*. Obrestna mera pri financiranju je za vas 3,99 %*, ob nakupu pa vam podarimo še 
paket BIG DEAL*paket BIG DEAL*paket BIG DEAL, ki vključuje 3 brezplačne servisne preglede in 7 let jamstva Avtotehne VIS. 
Za več informacij pokličite 080 88 82 ali pišite na info@avtotehna-vis.si.

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
Prepričani smo, da bo vaš novi OPEL CROSSLAND zadostil pričakovanjem, še več, prepričani smo, da ga boste vzljubili. Prav zato vam 
samo OPEL nudi zajamčeno zadovoljstvo. Če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 
2.000 prevoženih km pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

NE ZAMUDITE OPLOVIH

LEGENDARNIH 24 DNI
JAMSTVO ZADOVOLJSTVA IN FLEXCARE 2+2 LETI

PRIHRANKI DO 6.400 €

PE LJUBLJANA 01 58 18 510             info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                       04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00       info.skl@avtotehna-vis.si

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

209 € / MESEC
OPEL GRANDLAND X ŽE ZA

129 € / MESEC
OPEL CORSA ŽE ZA




