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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v Škofji 
Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za sončenje, 
sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrepčali s samopo-
strežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito nara-
vo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi 
specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od prijaznih gosti-
teljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v dvo-
posteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), obira-
nje mandarin, tri kilograme mandarin na osebo, 
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosi-
lo z neretvanskimi specialitetami, zabavo in pijačo 
Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelješac z degusta-
cijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, večerno za-
bavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter stroške vo-
denja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi
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Glasilo Občine Kranjska Gora  I  Letnik 16  I  Številka 9 ISe

pt
em

be
r 2

01
7

Pogumni koraki
Foto: Gorazd Kavčič

ZGORNJESAV'C, ISSN 1580-7991
Ustanovitelj glasila:  
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,  
4280 Kranjska Gora

Pravice izdajatelja izvaja:  
Gorenjski glas, časopisno podjetje, 
d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj

Odgovorna urednica:  
Marjana Ahačič, 031/352 514,  
marjana.ahacic@g-glas.si

Namestnica odgovorne urednice:  
Urška Peternel, 041/570-942,  
urska.peterenel@g-glas.si

Novinarka:  
Suzana Podgoršek Kovačič  
041/262 811,  
suzana.kovacic@g-glas.si

Tehnični urednik: Grega Flajnik
Oblikovanje: Matjaž Švab
Lektorica: Maja Stržinar

Oglasno trženje: 
Mateja Žvižaj 041/962 143, 
04/201 42 48, 
mateja.zvizaj@g-glas.si

Priprava za tisk: 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj

Tisk: Delo, d. o. o, Tiskarsko središče; 
Dunajska 5, 1000 Ljubljana

Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., 
Slomškov trg 10, 2500 Maribor

Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
v nakladi 19230 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 

Naslednja številka bo izšla  
6. oktobra 2017.

Zgornjesav΄c 

IZ VSEBINE

STRAN 5

Županov uvodnik

STRAN 6, 7

Darja Pikon: Želim, da 
otroci radi hodijo v šolo

STRAN 8

Aljažev stolp ostaja na 
Triglavu

STRAN 9

Prvo leto prenovljenega 
kampa Špik

STRAN 12

Še vedno polni vedrine  
in optimizma

STRAN 17

Trinajsti Škerlovi dnevi

STRAN 18, 19

Bogastvo zasebnih zbirk

STRAN 20

Umirjanje prometa  
v Vratih

STRAN 23 

Novo vozilo za korenske 
gasilce

STRAN 24

Aljaževi dnevi: Spomin, 
šport in zabava



4 | OBČINSKE NOVICE

MARJANA AHAČIČ

V obeh šolah v občini Kranjska Gora se danes začenja novo 
šolsko leto. V OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora imajo v le-
tošnjem šolskem letu 12 oddelkov, enega manj kot lani, obi-
skuje jo skupaj 211 otrok, kar je deset manj kot v preteklem 
šolskem letu, ko so imeli še dva oddelka devetega razreda; 
letos je le eden. Prvošolcev je letos 18, lani jih je bilo trideset. 
V vrtcu, ki tudi sodi v okvir šole, je 81 otrok, pet manj kot lani.
Kot je povedal ravnatelj Milan Rogelj, so med počitnicami v 
šoli, ki je bila sicer pred kratkim temeljito obnovljena, opra-
vili nekaj vzdrževalnih del, tako so med drugim zamenjali 
pod v garderobi vrtca, pohištvo v eni od učilnic in na vsa 
strešna okna namestili senčila. Kot je še dejal Rogelj, se ve-
selijo novih izzivov letošnjega šolskega leta, v katerem so 
tako kot doslej za učence ob rednem pouku pripravili tudi 
številne dodatne projekte in druge aktivnosti.
V Mojstrani zadnja leta strmo narašča število učencev v 
Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. V letošnjem šolskem 
letu je pouk organiziran v desetih oddelkih – četrta razreda 
sta dva – v šolo so vpisani 204 otroci, od tega je 22 prvošolcev. 
V vrtec, ki deluje v okviru šole, je vpisanih 78 otrok, je poveda-
la ravnateljica Darja Pikon.
Tudi šolska stavba v Mojstrani je v dobri kondiciji, z izjemo 
strehe nad telovadnico, za sanacijo katere so dogovori o 

obnovi že v teku. Letos so zaradi povečanega števila otrok 
povečali jedilnico, v kateri je zdaj prostora za sto otrok, kar 
pomeni, da bodo lahko vsi učenci od četrtega do devetega 
razreda malicali v jedilnici.

Začenja se novo šolsko leto
Danes se za 211 šolarjev v Kranjski Gori in 205 v Mojstrani začenja šolsko leto.  
Še posebno razburljivo bo za štirideset prvošolcev, ki prvič sedajo v šolske klopi.

Danes se tudi v šolah in vrtcih v občini Kranjska Gora začenja 
novo šolsko leto.

Za 24. september 2017 je razpisan zakonodajni referendum 
o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z dru-
gim tirom železniške proge Divača–Koper. Gorenjski glas 
kot izdajatelj časopisa Zgorenjsavc bo v skladu z zakonom 
o volilni kampanji in v skladu z uredniško politiko predsta-
vljal referendumsko tematiko. Uredništvo bo o novinarskih 
objavah odločalo samostojno. Vsi, ki so zainteresirani za 
referendum, lahko naročijo oglasne objave, pri katerih bo 
naveden naročnik, ki odgovarja za točnost in resničnost na-
vedb v oglasu. V času referendumske kampanje bo Gorenj-
ski glas v skladu z zakonom o medijih objavljal popravke 
in odgovore, pri tem pa bo zavrnil njihovo objavo vsem, ki 
bodo poskušali popravke in odgovore izkoristiti za prikrito 
referendumsko kampanjo. Pritožbe na izvajanje teh pravil 
naslovite na odgovorno urednico, pritožba mora vsebovati 
opis očitane kršitve, predlog razrešitve zapleta in naslov, 
kamor bo najpozneje v dveh dneh po prejemu pritožbe po-
slan odgovor.

MARIJA VOLČJAK, ODGOVORNA UREDNICA

Referendumska pravila

KARMEN SLUGA

Ujemi mavrico, če moreš! Tako so   v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani naslovili »fotolov«, na katerem lahko so-
delujete tudi vi. Fotografirajte nenavadne vremenske pojave v 
gorah, kot so na primer toča, igra oblakov, igra barv, ognjena in 
vodena strela, megla, sneg, vihar, led ... in fotografije pošlje-
te na naslov neli.stular@planinskimuzej.si prek WeTransferja 
ali Dropboxa. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ štirimi 
fotografijami, ki naj bodo označene z naslovom, imenom in 
priimkom avtorja ter številko sodelujoče fotografije. Avtor naj 
napiše kontaktne podatke in kratek komentar k fotografiji.  Rok 
za oddajo je vključno 19. september letos. Iz prispelih fotografij 
bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravili 
razstavo, ki bo popestrila občasno razstavo o fizikalnih, sve-
tlobnih in drugih vremenskih pojavih v gorah. Podelili bodo dve 
nagradi za najboljši fotografiji po mnenju strokovne komisije in 
eno nagrado za najboljšo fotografijo po mnenju obiskovalcev 
profila na Facebooku.

S fotoaparatom v gore
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Ravno pred eno uro sem se vrnil z 
Vršiča, kjer sem v koloni čakal pred 
semaforjem kar nekaj časa. Stvari se 
s sanacijo ceste nad Rusko kapelico 
počasi urejajo tudi na našem najviš-
jem alpskem prelazu. Vršič je ogledalo 
naše občine in tudi cele Slovenije. Pa 
vendar imamo v sezonah tam kaos in 
nejevoljo obiskovalcev, ki se ob zama-
ških komaj premikajo ter čakajo, ve-
likokrat po uro in več, za preboj prek 
vrha. 
Tako malo dobre volje in razumevanja 
bi bilo potrebnih za ureditev ceste prek 
vrha do Trente, sanitarij, informacij-
skega centra skupaj s sosedi Bovčani, 
označitev in pojasnilo obiskovalcem, 
kaj se je tam pred stoletjem dogajalo, 
o zgodovini in kje pravzaprav so. Nuj-
no bi bilo Vršič razbremeniti z uvedbo 
ekološko sprejemljivega prevoza, ce-
stnino od tistih, ki bi si kljub vsemu 
želeli gor s svojim vozilom, pa bi po-
rabili za urejanje ceste, za stimulacijo 
od Bovca do Kranjske Gore živečih in 
delujočih ljudi, informacijske sisteme 
ob cesti in pri vhodih, s katerimi bi 
obiskovalce obveščali o stanju na cesti, 
zasedenosti parkirišč na področju pre-
laza in še in še. 
Nenormalne zahteve raznih potreb-
nih in manj potrebnih institucij nas 
vedno znova zaustavljajo, vedno nale-
timo na nove izgovore. Vse vrste ne-
mogoče pridobljivih soglasij in podob-
ne birokratske »nujnosti« pogojujejo 
vse, kar bi dobrega radi storili in ure-
dili na našem čudovitem delu občine 
v osrčju Julijskih Alp. Pa naj omenim 
samo še vedno sporno preplastitev ce-
ste lansko leto skozi Radovno, ki je po 
odzivih domačinov pri nas in v Gorjah 
ter po pričevanju obiskovalcev pravi 
hit, pa še vedno nima soglasja pristoj-
nih institucij. Podobno pa ne dobimo 
soglasja za asfaltno preobleko ceste 
v Vrata, kjer kljub volji in zagotovlje-
nem denarju občine in infrastruktur-
nega ministrstva do vrhov v beli prah 
odete smreke in dušeči se pešci in ko-
lesarji kot v pravljici še vedno čakajo 
na boljše čase in morda princa, ki bo 

končno spregledal, kaj bi to pomenilo 
za dolino. 
Na splošno je borba s pridobivanjem 
dovoljenj za ureditev cest, parkirišč, 
sanitarij, informacijskih točk in po-
čivališč težka. Samo mislite si lahko, 
kako stvari potekajo, ko se dogovarja-
mo za posege na varovanih področjih, 
kjer je za vsak premaknjen kamen po-
treben šop papirjev in moledovanje v 
pisarnah, kjer togi uradniki ne pozna-
jo in se niti ne potrudijo razumeti ma-
lih ljudi, ki so odvisni od svojih delov-
nih rok in obiskovalcev, ki že stoletja 
poganjajo kolo razvoja naših krajev. 
Resnično ponosni pa smo lahko, da 
nam je uspelo še v letošnjem pole-
tju tudi urediti manjkajoči pločnik v 
Mojstrani, da bodo naši otroci lahko 
že prvi šolski dan zakorakali po njem. 
Pred zimo bo zagotovo urejen in odprt 
pločnik na Belci ter v Ratečah in gra-
dilo se bo končno tudi v Gozdu - Mar-
tuljku. Ta najbolj potreben in nujen 
del ceste s pločnikom se bo gradil leto-
šnjo jesen in naslednjo pomlad. Zato 
lahko pričakujemo dokončanje te ce-
ste s pločnikom in javno razsvetljavo 
do junija 2018. 

Poletje je minilo, kot bi mignil, in 
učenci bodo spet oprtali svoje torbe 
ter se podali v hrame učenosti tako v 
Mojstrani kot v Kranjski Gori. Zanimi-
vo in seveda vzpodbudno je, kako pri 
raste število v osnovno šolo vpisanih 
otrok v spodnjem delu občine, saj sta 
osnovni šoli že skoraj enako veliki po 
številu vpisanih otrok. 
Naj ob začetku šolskega leta pred-
vsem prvošolčkom in tudi vsem dru-
gim zaželim varno pot v šolo. Staršem 
in učiteljem pa čimbolj mirne živce 
ter čimbolj pridne otroke, ki jih že 
zdaj seznanite z vsemi lepotami naše 
Doline, saj bodo nekoč oni tisti, ki jo 
bodo predstavljali v svetu. Naj bo je-
sen bogata s plodovi narave, naj to-
plota vztraja čim dlje, naj bodo vedno 
krajši dnevi priložnost za druženje 
ob družinskem ognjišču ... In ne na-
zadnje vsem turističnim delavcem in 
drugim iz te branže prav tako želim 
lepo jesen, spočijte se malo, da bomo 
lahko tudi pozimi gostom pokazali, da 
je Kranjska Gora z razlogom naj turi-
stična občina v Sloveniji 2017. 

 Lep pozdrav 
Jani Hrovat, vaš župan 

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
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• Koliko otrok bo letos hodilo v šolo 
v Mojstrani?
»Imajo deset oddelkov – četrta razre-
da sta dva – v šolo so vpisani 204 otro-
ci, v vrtec pa 78 otrok. Sprejeli smo vse 
otroke, ki izpolnjujejo pogoje. Kljub 
temu da je letos 22 prvošolcev, štirje 
manj kot lani, je porast otrok v Moj-
strani velik. Pred petimi leti, ko sem 
prevzela ravnateljstvo, je bil v šoli 123 
otrok, danes jih je že več kot dvesto. 
V našo šolo želijo otroke vpisati celo 
starši z Jesenic in Hrušice!«
• Koliko učencev pa sploh prenese 
kapaciteta stavbe?
»Absolutni maksimum je 250 otrok. 
Šola je sicer lepa, prenovljena, razen 
strehe nad telovadnico, za katero pa 
se že dogovarjamo z Občino Kranjska 
Gora, da jo bomo sanirali. Zares zado-
voljni smo, kako občina skrbi za šole. 
Letos smo tako lahko zaradi poveča-
nega števila otrok razširili jedilnico, v 
kateri je zdaj prostora za sto otrok, kar 
pomeni, da bodo lahko vsi učenci od 
četrtega do devetega razreda malicali 
v jedilnici.«
• Verjetno na enako visokem nivoju 
ostajajo tudi programi?
»Seveda. Pripravljamo kup aktivnosti. 
Že takoj septembra nas čaka gorniški 
tabor v Vratih, kamor pridejo tudi vr-
stniki naših učencev iz Srbije.«
• Pred petimi leti ste kot ravnatelji-
ca prevzeli vodenje šole z izjemnim 
ugledom. Vam je to dejstvo poleg iz-
ziva predstavljalo tudi veliko odgo-
vornost?
»Prav gotovo. Prevzela sem odličen 
kolektiv in se potrudila, da je takšen 
ostal, s tem da sem vodenju dodala 

tudi svoje ideje. Ponosna sem, da naši 
učitelji uporabljajo sodobne metode 
poučevanja, da je šola odprta, prija-
zna, da učence učimo tudi o vredno-
tah, ki so pogosto že pozabljene - ljube-
zen, spoštovanje, prijateljstvo ... Le na 
takšen način lahko od otrok dobimo 
vse tisto, iz česar jih nato oblikujemo 
v odgovorne in samostojne osebnosti. 
Vedno poudarjam, da moramo učite-
lji najprej pridobiti zaupanje otrok, to 
pa je mogoče le, če smo pošteni, enaki 
do vseh in imamo obenem avtoriteto, 
zaradi katere nas otroci spoštujejo. Ob 
tem seveda še vedno zahtevamo ve-
liko; znani smo po tem, da petica pri 
nas pomeni res odlično oceno. Tudi 
po zadnjih rezultatih iz nacionalnih 
preverjanj znanja, neuradnimi sicer, 

smo med prvimi petdesetimi šolami 
v Sloveniji. Tudi to nam kaže, da dela-
mo dobro in delamo prav.«
• Ste tudi ena vodilnih Unescovih 
šol v Sloveniji. Kaj to pomeni?
»Mreža Unescovih šol je organizaci-
ja, ki uči vse tisto, za kar si na naši 
šoli prizadevamo: vzgojo za vrednote, 
sodobno poučevanje odprtost, krea-
tivnost ... temu tudi sledimo. Unescov 
projekt je vodilo za cilj, ki ga želimo 
doseči. Naši učenci tudi kasneje, ko 
odidejo iz domačega okolja, dosegajo 
dobre rezultate. Kot ravnateljica zato 
vem, da smo na pravi poti.«
• Kako pomembno je dejstvo, da je 
šola v manjšem kraju?
»To, da delujemo v manjšem kraju, 
je ogromna prednost. Najprej v tem, 

Želim, da otroci radi hodijo v šolo  
in se veliko naučijo
Tik pred začetkom novega šolskega leta smo se o šoli, njenih učencih in učiteljih 
pa tudi starših pogovarjali z ravnateljico Darjo Pikon, ki je marca letos začela svoj 
drugi petletni mandat vodenja Osnovne šole 16. decembra Mojstrana.

Darja Pikon, že drugi mandat ravnateljica Osnovne šole 16. decembra Mojstrana



INTERVJU | 7 

da je šola središče dogajanja v Mojstrani. Otroci se tudi 
po pouku in celo med počitnicami radi zadržujejo v oko-
lici šole. Vračajo se celo, ko že hodijo v srednjo šolo! Tu 
tkejo prijateljske vezi še naprej. Starši in učitelji se v 
glavnem med seboj poznamo, zato so, prepričana sem, 
govorilne ure in roditeljski sestanki pri nas prijetnejši 
kot drugje. So pa seveda tudi pomanjkljivosti, zato je 
treba otroke peljati v svet: v Ljubljano, Maribor, Ptuj, Pi-
ran, Beograd ... spoznavati domovino, širiti obzorja. Vse 
to nam omogoča Unescov projekt, katerega del smo že 
tako dolgo.«
• V zadnjem času pogosto slišimo o težavah v odnosu 
med šolo in starši. Je ta tudi v Mojstrani problematičen?
»Te težave imamo seveda tudi pri nas. Ko se je šola ob 
uvedbi devetletke odprla navzven, so tudi starši z veliki-
mi koraki vstopili skozi njena vrata. Seveda je sodelova-
nje staršev s šolo zelo dobrodošlo, a včasih pride do situ-
acije, ko starši učitelje učijo, kako poučevati, kar pa res 
ni prav. Trikotnik učitelj-učenec-starši mora biti trden. 
Vsa elektronska orodja komunikacije, ki so zdaj na voljo, 
zame niso dovolj. Treba se je pogovarjati, vzdrževati stike 
"v živo", zato imamo pri nas govorilne ure in roditeljske 
sestanke še vedno na star način. Starše pogosto vabimo v 
šolo. Le tega ne razumem povsem, zakaj se v zadnjih letih 
tako malo staršev udeleži predavanj, ki jih organiziramo 
zanje kot pomoč pri vzgoji otrok ... pa so teme zanimive 
in predavatelji priznani strokovnjaki na svojem področju. 
Prepričana sem, da bi bile informacije, ki jih posredujejo, 
staršem v veliko pomoč.«
• Morda zato, ker so cele dneve v službah? Opažate 
tudi to?
»Tudi, vsekakor, najbolj v podaljšanem bivanju. Potrebe po 
varstvu otrok tudi v popoldanskem času se iz leta v leto 
povečujejo. Pri tem prvi otroci pridejo v jutranje varstvo že 
kmalu po šesti zjutraj in nekateri ostajajo v šoli vse do šti-
rih popoldan. Včasih so staršem pri varstvu otrok poma-
gale babice, danes pa se je starostna meja za upokojevanje 
tako zvišala, da so tudi one še po službah.«
• Potreb po varstvu med počitnicami pa niste zaznali?
»Niti ne, kot kaže, se starši nekako znajdejo, pa tudi ak-
tivnosti je kar precej na voljo. Zveza prijateljev mladine je 
v prvih dveh tednih letošnjih počitnic v šoli organizirala 
delavnice, na Dovjem je bil oratorij. Kakšen dan je kdo od 
otrok iz vrtca s seboj pripeljal starejšega brata ali sestro ... 
ampak to so samo posamezni primeri, večjih težav na tem 
področju nismo zaznali.«
• Kako boste letos medse sprejeli prvošolce?
»Letos jih bomo na prvi šolski dan sprejeli popoldan; lani je 
bilo namreč veliko staršev v stiski, ker v službah niso mo-
gli dobiti dopusta, mi pa bi radi vsem omogočili, da spre-
mljajo svoje otroke, ko gredo prvič v šolo. Prilagajamo se, 
kjerkoli se lahko. Sicer pa z veseljem predstavljam letošnjo 
največjo novost v prvem razredu: v dogovoru z učiteljico 
Vesno Režonja smo se odločili, da prvošolci v šolske klopi 
stopajo brez učbenikov in delovnih zvezkov. S to odločitvi-
jo smo skušali ne le olajšati vstop v prvi razred, ampak 

tudi pokazati, da je mogoče samo z zvezkom in pisalom 
doseči vse cilje prvega razreda. Mislim, da bo to za otroke 
dobro. Ne bo torbic pa tudi tempo se bo prilagodil otroku, 
ne stranem v delovnem zvezku. Hočemo, da je center naše 
pozornosti otrok, ne učni pripomoček.«
• Imate občutek, da je slovenska osnovna šola v prelo-
mnem obdobju?
»Mislim, da se na nek način vračamo nazaj. Tisto, kar 
nam je dobrega dala devetletka, ostaja, vračajo pa se tudi 
nekatera spoznanja in metode dela, ki smo jih imeli v 
osemletki. Če bomo to znali med seboj dobro premešati, bo 
dobro za otroke, starše in učitelje. Upam, da bomo v priho-
dnje lahko zmanjšali količino faktografskega učenja, ki ga 
je po mojem mnenju odločno preveč zaradi izrazito ciljno 
naravnanih učnih načrtov.«

• Je dvaindvajset otrok, kolikor jih bo letos imel prvi 
razred v Mojstrani, število, ki je še obvladljivo?
»Je. Zlasti zato, ker sta v razredu učiteljica in pomočnica. 
Pri nas imamo srečo, da tretjo uro druge učiteljice v prvem 
razredu dodatno financira občina; ministrstvo da denar za 
dve uri dodatne učiteljice na dan.«
• Marca ste nastopili svoj drugi mandat kot ravnate-
ljica. Kateri so vaši temeljni cilji za prihodnjih pet let?
»Moj prvi cilj je, da z učitelji pripravimo takšno okolje, 
da bodo otroci radi hodili v šolo in se kljub temu veli-
ko naučili. Ta cilj sem si postavila kot človek, kot mama, 
kot učiteljica in ravnateljica. Vem, da je to mogoče, imam 
izkušnje, sama sem z navdušenjem hodila v šolo, kjer 
so bili učitelji pošteni, spoštljivi, so znali ceniti znanje 
in imeli sočutje, da so ti pomagali, ko ti ni šlo najbolje. 
Seveda je moj cilj tudi, da obdržimo nivo, ki ga šola ima. 
Torej sloves šole, ki je znana, da zahteva veliko, ampak 
tudi veliko da.«
• Morda še nasvet, kako vstopiti v novo šolsko leto, da 
ne bo preveč stresno?
»Začnite počasi in vztrajno. Starši, ne pritiskajte na otro-
ke. Potrudite se, da boste postopoma usvojili delovne na-
vade. Otroci naj bodo previdni na cesti in naj telefone pu-
stijo doma. Pa še tole: starši, zanimajte se za to, kako gre 
otroku v šoli, tudi če obstaja E-asistent. To otrokom veliko 
pomeni.«

»Prevzela sem odličen kolektiv in se potrudila, 
da je takšen ostal, s tem da sem vodenju 
dodala tudi svoje ideje. Ponosna sem, da 
naši učitelji uporabljajo sodobne metode 
poučevanja, da je šola odprta, prijazna, da 
učence učimo tudi o vrednotah, ki so pogosto 
že pozabljene – ljubezen, spoštovanje, 
prijateljstvo ... Le na takšen način lahko 
od otrok dobimo vse tisto, iz česar jih nato 
oblikujemo v odgovorne in samostojne 
osebnosti.«
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Stroka je odločila: Aljažev stolp ostaja 
na vrhu Triglava. Ne bodo ga preselili 
v muzej in na njegovem mestu posta-
vili replike, kot so predlagali nekateri, 
temveč stolp ostaja tam, kamor ga je 
pred 122 leti postavil Jakob Aljaž. To so 
sklenili na Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki mu je država v 
začetku leta zaupala upravljanje stolpa, 
ki je bil leta 1999 proglašen za kulturni 
spomenik državnega pomena. Stolp 
bodo v dolino prepeljali le za mesec 
dni, predvidoma prihodnjo jesen, da 
ga bodo temeljito obnovili, zatem pa ga 
bodo vrnili nazaj na mesto, kjer stoji že 
122 let. Kot je povedal generalni direk-
tor zavoda Jernej Hudolin, površinske 
poškodbe na stolpu počasi prehajajo v 
konstrukcijske, zato bo potrebna teme-
ljita sanacija. Tako naj bi stolp priho-
dnje leto po zaključku planinske sezone 
(predvidoma konec septembra) za me-
sec dni prepeljali v dolino, kjer ga bodo 
obnovili, zatem pa ga bodo še pred za-
četkom zime vrnili nazaj na mesto, ka-
mor ga je postavil Jakob Aljaž. Še pred 
tem bodo poskrbeli za ureditev okolice 
in temeljev stolpa. Ob tem bodo dolo-
čili tudi načrt upravljanja in smernice 
za oskrbnika stolpa, tako da bodo stolp 
ohranili za prihodnje generacije.

Miro Eržen, podpredsednik Planinske 
zveze Slovenije, je izrazil zadovoljstvo, 
da je vlada v začetku leta določila upra-
vljavca stolpa, kar je bilo glede na po-
men in simbolno vlogo stolpa nujno. 
Kot je poudaril, je urejeno tudi zemlji-
škoknjižno stanje 16 kvadratnih metrov 

velike parcele na vrhu Triglava, ki ima 
zdaj svojo parcelno številko in je vpisa-
na v kataster stavb. Kot je dodal, bodo 
planinci pri vseh posegih in odločitvah 
sledili navodilom in odločitvam stroke. 
Pri tem se je zahvalil vsem, ki so doslej 
skrbeli za redno vzdrževanje.

Aljažev stolp ostaja na Triglavu
Prihodnjo jesen bodo Aljažev stolp z vrha Triglava za mesec dni prepeljali  
v dolino in ga temeljito obnovili. Zatem ga bodo vrnili tja, kamor ga je pred 
stodvaindvajsetimi leti postavil Jakob Aljaž.

Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, pred maketo Aljaževega stolpa, ki 
je bila v juliju na ogled v Ljubljani v sklopu razstave Aljažev stolp - Ohranimo naš simbol. 

Rja, praske, udrtine in luknje, 
ki so jih povzročili s cepini, 
so vidne poškodbe na stolpu. 
Obenem pa se kažejo tudi že 
poškodbe na konstrukciji, saj 
se je začel deformirati osnovni 
volumen stolpa. Stolp je bil v 
preteklosti večkrat prebarvan, 
na enem mestu so tako našli 
kar 18 slojev barv. Terminski načrt predvidenih del na stolpu.
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Družba Hit Larix je lani s skoraj milijon-
sko investicijo spet oživila kamp Špik v 
Gozdu - Martuljku, in sicer na mestu, 
kjer je nekoč že bil, a so ga z namenom 
gradnje apartmajskega naselja pred 
skoraj desetletjem zaprli. Prvo leto de-
lovanja so zaključili s posodobitvami 
in novostmi za še udobnejše bivanje 
gostov, so zadovoljni lastniki. »Veseli 
smo, da smo še pred vrhuncem leto-
šnje poletne sezone zaključili še drugo 
fazo obnove. Med drugim smo povsem 
prenovili najstarejši objekt v kampu, 
kjer je bila manjša trgovina, le redki pa 
se še spomnijo, da je prav v tem objek-
tu nekoč delovala osnovna šola,« pravi 
Rado Urevc, vodja kampa Špik v Gozdu 
- Martuljku. Mini market Jezerci je pro-
stornejši, bolje založen in stalno odprt, 
tudi zunanjim strankam. V objektu pa 
je gostom kampa na voljo nov sanitarni 
blok in kemično stranišče. 
V kampu deluje tudi nova klubska 
hiša, v kateri je gostinski objekt Bi-

vak bar, ki služi skupnemu druženju 
ob spremljanju prenosov športnih in 
drugih dogodkov na velikem ekranu. 
V juliju in avgustu ob petkovih večerih 
na terasi bara pripravljajo tematska 
predavanja z video predstavitvami.

Na vrhuncu poletne turistične sezone 
sredi avgusta je bilo v kampu dnevno 
celo preko šeststo gostov. »Presegli 
smo vsa pričakovanja, zabeležili smo 
več kot 7 tisoč gostov, ki so ustvarili 
več kot 22.500 nočitev. K nam prišli iz 
več kot tridesetih različnih držav sve-
ta: od Turčije do Finske in celo iz ZDA,« 
je še povedal Rado Urevc. Največ pa je 
vendarle Slovencev, ti so ustvarili 30 
odstotkov nočitev, sledijo jim Nemci z 
20 odstotki in Nizozemci s 15 odstotki, 
za njimi so po številu Čehi, Nizozemci, 
Belgijci, Poljaki in Italijani ter drugi.
Na treh hektarih površin kampa Špik 
je sicer na voljo dvesto parcel za sku-
paj okoli šeststo gostov, ki so, kot pra-
vi Urevc, predvsem ljubitelji miru in 
aktivnosti v naravi. »Prihajajo tako 
mladi, ki jim je Gozd - Martuljek do-
bro izhodišče za gorske ture, kot dru-
žine in starejši pari. Kljub temu da je 
kamp odprt šele eno leto, imamo kar 
nekaj takšnih, ki se redno vračajo,« 
je še povedal Urevc, zadovoljen, da so 
bile kapacitete zapolnjene vse do za-
dnjih poletnih dni.

Prvo leto prenovljenega kampa Špik
Kamp Špik v Gozdu - Martuljku so po tem, ko je bil skoraj desetletje zaprt, lani 
popolnoma obnovili in ga ponovno odprli za goste. Na višku sezone so zabeležili 
tudi po več kot šeststo gostov na dan, obiskovalci iz več kot tridesetih držav.

Rado Urevc, vodja Kampa Špik / Foto: Gorazd Kavčič

Sredi avgusta, na vrhuncu sezone, je bil kamp Špik napolnjen do zadnjega kotička.
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Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je 
ob pomoči Občine Kranjska Gora v Spo-
dnjih Rutah (Gozd - Martuljek) postavi-
la nov lesen kozolec, tudi v podrobno-
stih kar se le da podoben staremu, ki 
ga je uničil zob časa. »Letos smo v okvi-
ru projekta Tradicija in turizem nare-
dili popis kozolcev na območju Gozda - 
Martuljka in Srednjega Vrha, kjer smo 
našli 44 kozolcev s skupno 172 okni. 
Njihovo stanje je v primerjavi z lan-
skim pregledom stanja na Dovškem 
polju sicer boljše; približno štirideset 
odstotkov kozolcev je namreč še upo-
rabnih, dodatnih štirideset odstotkov 
potrebuje le manjša popravila, dvajset 
odstotkov pa jih je v takšnem stanju, 
da so neuporabni in potrebujejo celovi-
to obnovo,« pojasnjuje Klemen Klinar 
iz agencije Ragor, a žal ugotavlja, se 
stanje na splošno vendarle slabša. 
»Od leta 2000 do danes je bilo odstra-
njenih najmanj deset kozolcev. V pri-
merjavi z Dovškim poljem je v Rutah in 
Srednjem Vrhu velika večina, približno 
tri četrtine kozolcev še vedno z leseni-
mi stebri in leseno streho. Najdaljši je 
Jurčev kozolec v Spodnjih Rutah z 12 
okni, eden arhitekturno najbolj zani-
mivih pa je Kajžev kozolec v Spodnjih 
Rutah. Tega je zadnja zima dotolkla 
in ga skoraj podrla, zato smo na nje-
govem mestu postavili nov kozolec, ki 
se v svojih detajlih čim bolj približuje 
podobi nekdanjega. Pri obnovi so bili 
namreč upoštevani vsi detajli, ki obli-
kujejo tipično podobo kozolca v Rutah. 
Kozolec stoji na lesenih ''babcah'', celo-
tna konstrukcija in kritina sta leseni, 
dodane so opore in celo lično izrezljane 
deščice na čelu strehe.«
Kozolec, na Zgornjem Gorenjskem ga 
imenujejo stog, je edinstvena arhitek-
turna posebnost slovenskega podeželja, 
še poudarja Klinar. »Zaradi sodobne 
tehnologije jih danes kmetijstvo potre-

buje v veliko manjši meri kot nekoč, 
zato se moramo zavedati, da je njihovo 
propadanje del napredka in vseh kozol-
cev zagotovo ne bomo mogli ohraniti. A 
okrepiti moramo zavedanje, da so ko-
zolci pomemben del slovenske kultur-
ne krajine in dediščine ter s tem tudi 
del naše skupne identitete.«

Kozolci, na Zgornjem Gorenjskem 
imenovani stogi, so edinstvena ar-
hitekturna posebnost slovenskega 
podeželja. Zaradi sodobne kmetijske 
tehnologije (dosuševalne naprave in 
baliranje krme) sta se njihov pomen 
in uporabnost v nekaj zadnjih desetle-
tjih močno zmanjšala. 

Nov kozolec v Spodnjih Rutah
V Spodnjih Rutah so na mestu, kjer je nekoč stal dotrajan kozolec,  
postavili novega, narejenega po starem.

Enega arhitekturno najbolj zanimivih kozolcev v Spodnjih Rutah je zadnja zima dotolkla 
in ga skoraj podrla. / Foto: Arhiv Ragorja

Novi kozolec v Spodnjih Rutah / Foto: Gorazd Kavčič
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Tudi kranjskogorski žičničarji zado-
voljni zaključujejo poletno sezono. V le-
tošnjem poletju so na svojih napravah 
prepeljali kar okoli 33 tisoč obiskoval-
cev, to je za dobrih dvajset odstotkov 
več kot v enakem obdobju lani.
Večino, 35 odstotkov prometa, beležijo 
na poletnem sankališču, po trideset 
odstotkov na panoramskih prevozih 
in kolesarskem parku, pet odstotkov 
pa na tako imenovani poletni tubi.
Med gosti so prevladovali domači, je 
povedala Kalvdija Gomboc, teh je bilo 
šestdeset odstotkov, preostalih šti-
rideset odstotkov predstavljajo tujci, 
predvsem iz evropskih držav.
Že prihodnji teden prehajajo na jesen-
ski obratovalni čas; do 10. septembra 
obratujejo vsak dan, od enajstega na-
prej pa od petka do nedelje med 9. in 
17. uro, v času tako imenovanih krom-
pirjevih počitnic pa, če bo vreme suho 
in toplo, vsak dan od 9. do 16. ure.
Kot je še povedala Klavdija Gomboc, 
bodo v jesenskem času ob tem izva-
jali remontna dela na napravah. »Vse 
naše aktivnosti bodo usmerjene v 

čimprejšnji začetek zimske sezone; če 
bodo pogoji dovoljevali, jo bomo začeli 
že konec novembra.«
Lansko so začeli prvega decembra 2016 
in zaključili 28. marca letos, kar pome-
ni, da so imeli 108 obratovalnih dni in 
v tem času prepeljali 188 tisoč smučar-
jev; tudi v letošnji zimski sezoni si želi-
jo podobnih rezultatov in obiska. 
Vsi načrti so tako trenutno usmerje-

ni v uspešen začetek zimske sezone, 
obenem pa tudi v aktivno pridobiva-
nje dovoljenj za izgradnjo gondole 
na vrh Vitranca, je povedala Klavdija 
Gomboc, dolgoletna članica kolektiva 
RTC Žičnice Kranjska Gora, kjer je tre-
nutno 22 redno zaposlenih ljudi, ki so 
v glavnem domačini, in tako, kot še 
poudarja, v zimskem času daje kruh 
še okoli 70 družinam v regiji.

Tudi žičničarji zadovoljni s sezono
V letošnjem poletju so žičničarji prepeljali okoli triintrideset tisoč obiskovalcev, 
kar je za dobrih dvajset odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Žičničarji so zelo zadovoljni s poletno sezono, v teh dneh pa so se že začeli intenzivno 
pripravljati na prihajajočo zimsko sezono. /Foto: Gorazd Kavčič
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V soboto, 12. avgusta, so ob devetih zvečer na Visoki Ponci, 
Slemenovi Špici, Vošci in Dovški Babi spet zagorele bakle in 
se prižgale lučke. S tem so se v Društvu za naravo – Jalovec 
Rateče, Društvu GRS Rateče ter v Planinskih društvih Gozd 
Martuljk in Dovje - Mojstrana tradicionalno pridružili alpski 
akciji Ogenj v Alpah. Lučke so opazovali tudi v sosednji Italiji 
in Avstriji: ob jezeru Zollner, na Spitzegelu nad Hermagorjem 
v Naravem parku Dobrač v bližini Beljaka …, je sporočila Po-
lona P. Erlah, predsednica Društva za naravo – Jalovec. »Ak-
cija poteka vsako leto drugo soboto v avgustu, odvijati pa se 
je začela leta 1986 v Švici pod okriljem organizacije za varstvo 
Alp CIPRA,« pojasnjuje. »Namen akcije je ozaveščanje vseh dr-

žav alpskega loka – Švice, Francije, Italije, Avstrije, Nemčije in 
Slovenije. Gre predvsem za varovanje narave in občutljivega 
habitata, vodovarstvenega območja, ter za trajnostni turizem 
v Alpah.« Kot pojasnjujejo v društvu, je ogenj v preteklosti slu-
žil kot opozorilo v primeru grozeče nevarnosti, akcija Ogenj v 
Alpah pa predstavlja simbol za ohranitev naravne in kultur-
ne dediščine alpskih območij ter za ohranitev alpskih ekosi-
stemov. »Ta akcija je namenjena prebujanju posameznikov 
in širše skupnosti za krepitev moči odločanja in prevzema 
odgovornosti za dejanja. Potrebno je spoznanje, da je narava 
dediščina, s katero je treba skrbno gospodariti, skladno z na-
ravnimi zakoni. Čudoviti svet, imenovan Alpe, ni bil ustvar-
jen za poligon prostočasnih norosti in tekmovalnosti ali za 
laboratorij prostorskega spreminjanja in norčevanja iz obču-
tljivega naravnega ravnovesja!«
»Kresovi, bakle in lučke niso le opozorilo na probleme in 
zahteva za njihovo reševanje,« dodajajo. »So tudi odraz vo-
lje in moči, da se aktivno vključimo v njihovo reševanje.«

Povezani z ognjem
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Na kratko predstavljamo deset občanov, ki v letošnjem letu 
dopolnjujejo 90 let in ki so se pred občinskim praznikom 
udeležili kosila z županom Janezom Hrovatom: Alojzija 
Pikon, Marija Mrkša in Rozalija Koren iz Kranjske Gore, 
Viktor Šmid, Ivana Pintar, Pavel Krznarič in Feliks Zima iz 
Mojstrane in Dovjega ter Justina Ban in kar dve slavljenki 
z enakim imenom Marija Pretnar iz Gozda - Martuljka. 
Ivana Pintar, Jovanka ji rečejo po domače, je že vse življe-
nje doma na Dovjem. Rodila se je v družini Robič, kjer je 
bilo pet otrok, in delovno dobo preživela kot servirka (na-
takarica, ki je stregla jedačo) v Kazini. »O, kolikokrat sem 
komu dala hrano kar tako, ker me je prostil ...« se spo-
minja. Poročila se je z Lojzem Pintarjem iz Sorice. »Dober 
mož je bil,« pove. Rodili sta se jima dve hčerki; ena živi v 
Mojstrani, druga pa skupaj z njo na Dovjem. Pravi, da ji ni 
nikoli dolgčas, tudi zato, ker ima veselje s štirimi vnuki.
Justina Ban je bila v mladosti njena sošolka, zato sta na 
srečanju pri županu posebno živahno poklepetali. Zdaj živi 
pri hčerki v Marutljku, najzgodnejša leta pa je, ko se je še 
pisala Krajnik, preživela na Bregu pri Kranju. Ko je bila v 
petem razredu, so z očetom, železničarjem, zaradi njegove 
službe prišli živet na Dovje. Tudi v njeni družini je bilo pet 
otrok, sama pa je rodila eno hčer, Vero, ki jo je razveselila 
z dvema vnukoma in štirimi pravnuki. 
Rozalija Koren je doma iz Kranjske Gore, preden se je po-
ročila, se je pisala Smolej. Pogosto se spominja na težko 
mladost; tri mesece je med drugo svetovno vojno pre-
živela v zaporu v Begunjah. Ima tri otroke, tri vnuke in 
dva pravnuka. Najprej je delala v železarni, kasneje pa 
sezonsko in nato kar 16 let v Beli Peči. Tudi ona zdaj živi 
pri hčerki; odkar težko hodi, zato pa toliko raje pogleda 
televizijo. 

Lojzka Pikon je po rodu Jeseničanka, a je kar petdeset let 
delala v kranjskogorskem turizmu, zato sta se imela z žu-
panom na srečanju veliko pogovoriti. »Zelo rada imam 
Kranjsko Goro, tudi v službo sem rada hodila, čeprav je bila 
naporna.« Delala je v Planici, pa v Alpe Adrii, nato v HTP 
Gorenjka. S turizmom ostaja povezana tudi prek hčerke, ki 
je 26 delala v turističnem društvu. Lojzka Pikon je zadovolj-
na, da še vedno lahko skrbi sama zase. Še več, rada skuha 
tudi za vnukinjo, pri kateri začasno stanuje.
Marica Pretnar je stara Martuljčanka, rojena kot Koširje-
va, žal že štirideset let vdova. Pravi, da je najlepša leta pre-
živela, ko je šla z možem, takrat šefom železniške postaje, 
za 14 let v Bohinj. Imela sta dve hčeri, ena je že pokojna. 
Zadovoljna je, da živi v veliki hiši, obkrožena z domačimi; 
ima pet vnukov in dva pravnuka. Rada bere – Gorenjski 
glas in kakšno knjigo. »Dolgčasa pa ne poznam,« zatrdi. 
»Ga nisem ne prej ne zdaj.«
Marija Mrkša se je v Kranjsko Goro priselila pred 67 leti iz Do-
lenjske, iz vasi Marinčki blizu Raščice. »K Liznjeku sem prišla 
na poroko in tam leta 1950 spoznala moža, ki prav tako ni 
bil domačin, iz Štajerske je prišel. Tudi poročila sva se tam. 
Najprej je delal na železnici, nato pa je bil kopališki mojster 
pri Kompasu.« Tudi ona je vse življenje trdo delala. Kar 24 let 

Kljub letom se veselijo 
življenja

Marija Pretnar z županom Janezom Hrovatom, ki je prebral eno  
od njenih pesmi

Marica Pretnar, Marija Mrkša in Rozalija KorenIvana Pintar, Justina Ban in Lojzka Pikon
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je pospravljala lekarno in bila tri leta zaposlena v turizmu. A 
kaj, ko so na koncu izgubili njeno delavsko knjižico in je zato 
ostala brez pokojnine, potoži. Zdaj živi s sinom, za katerega 
pove, da je pravi Kranjskogorčan. Šivati ne more več, še ve-
dno pa rada pogleda televizijo in gre z veseljem med ljudi.
Viktor Šmid je domačin z Dovjega. Dolga leta je služboval v 
Fabriki, pove, v martinu, na graniku, dvajset metrov viso-
ko. Zdaj živi v domači hiši pri hčerki, edinki. Ima dva vnu-
ka in tri pravnuke, ki ga radi pridejo pogledat, čeprav eden 
od vnukov živi v Avstriji, drugi pa v Nemčiji. Nekaj časa po 
upokojitvi je redil ovce, kasneje kokoši, zdaj pa pravi, da 
tega ne zmore več. Je pa zato toliko bolj vesel obiskov, s ka-
terim se rad kaj pomeni, saj mu spomin še odlično deluje.
Pavel Krznarič, Pavli, nekdanji učitelj strokovnih predme-
tov na jeseniški srednji kovinarski šoli, je doma iz Moj-
strane. Veseljak po naravi se nad ničimer ne pritožuje. Še 
do pred kratkim se je ukvarjal z umetnim kovaštvom, zdaj 
je počasi odnehal, a je še vedno zelo aktiven. Vsak teden 
tako hodi v Lesce na srečanje nekdanjih učencev in učite-
ljev jeseniške tehnične šole. Živi sam, v hiši poleg sinove. 
Ima tri vnuke in se veseli življenja. »Takole brez skrbi,« 
pravi z nasmehom, »bi lahko še dolgo živel.«
Tudi za Feliksom Zimo iz Mojstrane je bogata življenjska 
pot. Upokojil se je kot direktor podjetja Coop, bil pa je tudi 
član občinskega sveta Kranjska Gora in pred tem član iz-
vršnega sveta nekdanje velike občine Jesenice. Ponosen je, 
da je bil eden od pobudnikov za ustanovitev samostojne 

Občine Kranjska Gora. Pravi, da mu tudi na stara leta prav 
nič ne manjka. »Ženo še vedno ubogam, brskam po vrtu, 
malo grem kartat z upokojenci pa na kegljanje ...« pove. 
»Rad kaj preberem, zdravje mi dobro služi, ne pustim, da 
bi me kaj preveč jezilo – da bi bilo le tako tudi naprej.«
Še ena Marija Pretnar živi v Martuljku, tudi ona ima lju-
bečo in zdaj že veliko družino: hčer Heleno, vnukinjo Van-
do, pravnuka Ireno in Janeza ter celo dva prapravnuka, 
Gala in Marcela – je skrbno napisala na kos papirja, ker 
zaradi bolezni težko govori. Je pa župan Janez Hrovat na 
srečanju na glas prebral eno od njenih pesmi, ki jih je iz-
dala v pesniški zbirki.

Viktor Šmid, Pavel Krznarič in Feliks Zima



14 | OBČINSKE NOVICE

MARJANA AHAČIČ

Za uvod je Folklorna skupina Julijana 
najprej odplesala nekaj plesov, zatem 
pa je vse navzoče pozdravil predsednik 
društva Marko Košir. Po pozdravnem 
govoru sta besedo članom namenila 
župan in predsednik zveze društev in-
validov Drago Novak, ki je nekdanjemu 
predsedniku društva Jožetu Zupančiču 
podelil častni znak ZDIS, je v imenu 
društva sporočila Mira Stopar.
Darinka Tarman in Mira Smolej sta 
prejeli priznanje ZDIS za 20-letno delo 
v društvu, podelili pa so še štirideset 
priznanj za dolgoletno delo v društvu 
in medsebojno sodelovanje. Slove-
snost sta popestrili vaški klepetulji 

Mina in Franca ter DJ Janez, popol-
dan pa se je praznovanje nadaljevalo 
z bogatim srečelovom in družabnimi 
igrami. Za udeležbo na slovesnosti se je 
predsednik društva še posebej zahvalil 
županu Janezu Hrovatu, predsedniku 
Zveze delovnih invalidov Slovenije Dra-
gu Novaku in predstavnikom društev 
invalidov iz vse Gorenjske, da so si vzeli 
čas in jubilante počastili s svojim obi-
skom. Praznovanja se je udeležila tudi 
delegacija Društva invalidov Trbiž iz so-
sedne Italije s predsednico Nadjo Pitare-
lo. Ob koncu prireditve se je predsednik 
zahvalil vsem donatorjem, ki so poma-
gali pri izvedbi praznovanja 20-letni-
ce delovanja Društva invalidov občine 
Kranjska Gora.

Dvajset let društva invalidov
Sredi poletja je Društvo invalidov občine Kranjska Gora praznovalo dvajset let 
svojega obstoja. Na slovesnosti v hotelu Špik v Gozdu - Martuljku se je ob tej 
priložnosti zbralo več kot sto šestdeset članov in povabljenih gostov. 

Predsednik Društva invalidov občine 
Kranjska Gora Marko Košir

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija zgornje Gorenjske 
tudi letos vodi aktivnosti medgene-
racijskega druženja v sklopu projekta 
Mladi razveseljujemo starejše. Staro-
stniki Doma Viharnik so bili na prvi 
dve delavnici povabljeni na Osnovno 

šolo Josipa Vandota Kranjska Gora. 
Oblikovali so izdelke iz gline in risali 
na platno z akrilnimi barvami. Spod-
bujali so domišljijo in ustvarjalnost 
ter izražali svoje misli in občutke, ki 
so jih prenesli na svoje umetniške iz-
delke, je povedala Hermina Biščević iz 
agencije. 

Na naslednjih delavnicah so ustvar-
jali unikatne lesene izdelke, ki jim 
bodo krasili dom ter jih spominjali na 
dni, ki so jih preživeli skupaj. »Lesena 
letvica se je pod urnimi in spretnimi 
rokami spreminjala v obešalnik z mo-
tivom ribe ali kita. Kot opomnik, da 
moramo vsako jutro začeti z nasme-
hom na obrazu in dobro voljo, pa smo 
izdelali lesene obešanke z najljubšimi 
citati in življenjskimi modrostmi.« 
Na zadnji delavnici so spoznavali zdra-
vilna zelišča in njihove pripravke, ki 
veljajo za eno najstarejših oblik zdravlje-
nja. Izdelovali so naravna mazila in na-
ravne deodorante, ki so negovali kožo v 
poletnih dneh, druženja pa so zaključili 
z obiskom Aljaževega doma v Vratih. 
Kot je še povedala Hermina Biščević, 
je cilj projekta, ki ga financira Obči-
na Kranjska Gora, vzpostaviti med-
generacijsko sodelovanje med učenci 
in starejšimi, vključevanje mladih v 
družabne aktivnosti v domu starejših 
občanov, vključevanje starejših v de-
lavnice v osnovnih šolah in omogočiti 
učencem nastope izven šole. 

Mladi razveseljujejo starejše
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JANKO RABIČ

V dolini to lahko vsakdo opazi in sliši, ko se skorajda vsa-
kodnevno helikopter spušča z gora proti Splošni bolnišnici 
Jesenice. Izkušeni gorski reševalci in piloti praktično ne 
poznajo počitka, akcije se vrstijo ena za drugo. Pomemb-
no in obsežno reševanje imajo vsako leto tudi člani treh 
društev gorske reševalne službe v Zgornjesavski dolini, v 
Mojstrani, v Kranjski Gori in v Ratečah. Statistika kaže, da 
so v preteklih petih letih, do konca leta 2016, sodelovali v 
več kot tristo reševalnih akcijah, največ so jih opravili čla-
ni Društva GRS Mojstrana 150, člani Društva GRS Kranjska 
Gora 101 in člani Društva GRS Rateče 53. 
Letošnje leto spet ni nobena izjema, različni rekordi glede 
množičnega obiska gora spet zaznamujejo nesreče. Upati 
je le, da tudi glede nesreč ne bo ob koncu leta kakšen nov 
rekord. Letos so v vseh treh društvih opravili že več kot 
petdeset reševalnih akcij. Načelniki društev Andrej Robič, 
Kranjska Gora, Jože Martinjak, Mojstrana in Iztok Butinar, 
Rateče, so nam povedali, da imajo v svojih vrstah same 
neustrašne fante, ki so vsak trenutek pripravljeni prisko-
čiti na pomoč, ko se nekdo v gorah znajde s stiski. Vsaka 
akcija ima svojo zgodbo, lepše so tiste, ki se končajo srečno 
in so vsem le v opomin, česa v prihodnje tega ne početi v 
gorah. Vedno pa ni tako. K sreči je letos več lažjih poškodb, 
kot so zvini, izpahi in podobno. Največ dela z reševanji so 
konec julija in v začetku avgusta imeli člani Društva GRS 
Mojstrana, saj so morali tudi dvakrat do trikrat na dan 
posredovati. Po akcijah Gorska reševalna zveza Slovenije 
ves potek in vzroke za nesreče analizira in vodi natančno 
statistiko po dnevnih na območju celotne Slovenije. 
Reševalci v Zgornjesavski dolini med različnimi ugotovi-
tvami za nesreče navajajo, da se planinci prepozno odpra-
vljajo na pot, podcenjujejo svoje sposobnosti, več je različ-

nih bolezenskih stanj, nekateri ne znajo brati planinskih 
kart. Zanimive so ugotovitve, da so nekateri vajeni pleza-
nja na tako imenovanih feratah, kjer so poti varovane, 
ne obvladujejo pa potem plezanja v »ta zaresnih stenah«. 
Glede opremljenosti planincev opažajo, da se stanje izbolj-
šuje, so pa seveda povsod izjeme. Tu izstopajo planinci, ki 
zahtevno planinsko pot enačijo s turistično in se temu pri-
merno tudi obnašajo. Čeprav naj bi bil vrhunec planinske 
sezone v avgustu, se ta ob lepem vremenu še krepko po-
daljša v september in lahko tudi dlje. Zato gorski reševalci 
še vedno opozarjajo, naj vsi spoštujejo osnovne zakonitosti 
gora in se jih držijo. Le tako bo njihova pot varna, vrnitev 
v dolino pa srečna. 
In še nekaj velja poudariti ob številnih reševalnih akcijah 
članov treh društev GRS v Zgornjesavski dolini: dobro sode-
lujejo med seboj, to pa daje temu humanemu poslanstvu 
še večjo vrednost in veljavo.

Številne akcije gorskih reševalcev
Množičen obisk naših gora ima ob vseh doživetjih v čudoviti gorski naravi  
in ob osvajanju vrhov tudi temnejše in manj prijetne plati. Nesreče so postale  
kar stalnica poletnih dni.
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z ledeno kavo Rajska ptica ali domačim ledenim čajem  

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

V KRANJSKI GORI. 
Borovška cesta 91, Kranjska Gora

Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 22. ure
Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995, 

kranjskagora@cokoladnica.si

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

KARMEN SLUGA

Jutri, v soboto, 2. septembra, bo Turistično društvo Kranjska 
Gora organiziralo kolesarski 39. Juriš na Vršič. Start bo ob 11. 
uri pred Sporty Barom. Razglasitev rezultatov ter pogostitev 
tekmovalcev na prireditvenem prostoru hotela Ramada Resort 
Kranjska Gora bosta ob 14. uri. Popolna zapora ceste na Vršič 
bo od 10.30 do 13.30.

Juriš na Vršič
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V Slovenskem planinskem muzeju 
v Mojstrani so 14. avgusta obeležili 
petdeseto obletnico vzpona Slovencev 
(takrat še pod jugoslovansko zastavo) 
na prvi sedemtisočak Pik Lenina. Na 
7134 metrov visoki vrh se je povzpelo 
šest alpinistov, in sicer Sandi Blaži-
na iz Kopra, Pavle Dimitrov z Jesenic, 
Barbka Ščetinin - Lipovšek in Peter 
Ščetinin iz Ljubljane, Ante Mahkota 
iz Ljubljane in Franc Ekar iz Kranja. 
Vodja odprava je bil dr. Miha Potočnik 
iz Ljubljane. Obletnico so na srečanju 
v Slovenskem planinskem muzeju 
obeležili trije člani takratne odprave, 
in sicer Franci Ekar, Pavle Dimitrov 
in Peter Ščetinin. Ob harmoniki, ki jo 
je raztegnil Pavle Dimitrov, so obujali 
spomine na vzpon, ki je po besedah 
podpredsednika Planinske zveze Slo-
venije Mira Eržena dodal dragocen 
kamenček v mozaik slovenskega alpi-
nizma. Kot je pripovedoval Franc Ekar, 
je bila odprava Pamir 1967 zasnovana 
kot mednarodno alpinistično sreča-
nje odprav iz dvanajstih držav Evrope 
in rusko-sovjetske federacije, imeno-
vano alpiniada, ob petdeseti obletnici 
oktobrske revolucije. Na 7134 metrov 
visok Pik Lenina se je v tistem mese-
cu povzpelo več kot tristo alpinistov iz 
različnih držav. 
Pavle Dimitrov je povedal, da je bila 
odprava v tedanjo Sovjetsko zvezo ne-
kaj čisto posebnega. Sovjeti so imeli 
vse naštudirano do potankosti, orga-
nizacija je bila odlična. Člani odprave 
so se iz Ljubljane odpravili z vlakom 
do Beograda, od tam do Moskve, za-
tem pa z avtobusi in vojaškimi kami-
oni do baznega tabora 3650 metrov 
visoko. Po Ekarjevih besedah gora 
ni posebno tehnično zahtevna, je pa 
dokaj zahrbtna, zlasti zaradi spre-
menljivega vremena. Vzpon je bil 

opravljen v popolnem alpskem stilu. 
»''Ruzak'' na rame in – gremo!« je to 
ponazoril Ekar. Alpinisti so tako na 
ramah nosili vso opremo, vrvi, šoto-
re, podlage, kuhalnik, hrano ... Prvi, 
ki je razvil jugoslovansko zastavo na 
vrhu, je bil prav Franc Ekar, v navezi 
je bil še Ante Mahkota. Vrh so zatem 

osvojili še zakonca Ščetinin ter naveza 
Blažina-Dimitrov. Vodja odprave Miha 
Potočnik se je zaradi poškodbe obrnil 
malo pod vrhom. Mahkota in Ekar sta 
opravila tudi najdaljše višinsko gre-
bensko prečenje prek vrha v dolžini 
več kot 24 kilometrov, Barbka Ščetinin 
pa je postavila ženski višinski rekord.

Obletnica vzpona na prvi sedemtisočak
Pred natanko petdesetimi leti so Slovenci osvojili prvi sedemtisočak, 7134 metrov 
visoki Pik Lenina. Ob obletnici se je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 
srečal del članov takratne odprave.

Odprava na Pik Lenina avgusta 1967 / Foto: arhiv odprave

Peter Ščetinin, Franc Ekar in Pavle Dimitrov na srečanju v Slovenskem planinskem muzeju
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V letošnjem avgustu so pevci Mešane-
ga pevskega zbora Kranjska Gora or-
ganizirali že trinajste Škerlove dneve 
– dneve zborovskega petja v spomin 
na prof. Daneta Škerla, ki je dolgo vo-
dil tako moški kot tudi mešani pevski 
zbor v Kranjski Gori. Priprave za ta do-
godek zahtevajo kar veliko dogovarjanj 
in usklajevanj z zbori, ki jih povabijo. 
»Največji problem je čas prireditve, ker 
so avgusta pevci na dopustu in zato 
marsikateri zbor ne more priti nasto-
pat v Kranjsko Goro,« je povedala pred-
sednica zbora Nevenka Grozina. 
Prvi dan, v petek, 18. avgusta, so poleg 
domačega pevskega zbora, ki ga vodi 
Matjaž Meglič, gostili dva zbora iz Ka-
mnika, in sicer Ženski komorni zbor 
Vox Annae in moški zbor Prvo sloven-
sko pevsko društvo Lira Kamnik. Pe-
vovodja Lire Kamnik je bil tudi učenec 
Daneta Škerla. Vodja območne izpo-
stave JSKD Jesenice Petra Ravnihar je 
pevcem in pevovodji podelila tudi Gal-
lusova priznanja za udejstvovanje na 
glasbenem področju ljubiteljske kul-
ture. Ker je bilo vreme pevcem ta dan 
naklonjeno, je bila prireditev na trgu 
pred kranjskogorsko cerkvijo. 
Drugi dan, v soboto, 19. avgusta, pa se 
je vreme skisalo in prireditev je bila v 
Ljudskem domu v Kranjski Gori. Doma-

Trinajsti Škerlovi dnevi

Drugi dan je bila prireditev zaradi slabega vremena v Ljudskem domu v Kranjski Gori. 

s kuponom do 30. 9. 2017.

či pevci drugi dan Škerlovih dni vedno 
gostijo tamburaše. Letos so v goste po-
vabili Tamburaški ansambel Jepa iz Loč 
na avstrijskem Koroškem. Oba večera, 
prepletena z zborovsko glasbo, je pove-
zovala Branka Smole, ozvočenje prvega 
dne pa je pripravil Klemen Košir.
»Hvaležni smo tudi sponzorjem, ki 
nam omogočijo organizacijo te velike 
kulturne prireditve v občini Kranjska 
Gora. Zato se jim želimo zahvaliti za 
vso podporo,« poudarja Grozinova. Naj-
večja sponzorja za nastope, ki jih imajo 
vse leto, sta Občina Kranjska Gora in 
Turizem Kranjska Gora. Za Škerlove 
dneve pa jim z narezki, da lahko po-

gostijo nastopajoče, pomagajo domače 
gostilne. V Ratečah Gostilna Mojmir, 
Gostišče Uh, Gostilna Šurc, Pri Žerjavu. 
V Kranjski Gori Gostilna Pri Martinu, 
Gostišče Cvitar, Penzion Livada, Hotel 
Kompas, Hotel Miklič, Hotel Kotnik in 
Sadje zelenjava Osmani. V Logu Go-
stilna pri Rudiju. V Gozdu - Martuljku 
pa Gostilna in pizzerija Jožica. Velika 
zahvala gre tudi gasilcem iz Kranjske 
Gore, ki pevcem vsako leto odstopijo 
dvorano v nadstropju gasilskega doma 
v Kranjski Gori. Brez njih tega velikega 
dogodka ne bi bilo mogoče organizira-
ti, se zavedajo pevci in zato vsem izre-
kajo velik hvala!
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Do 17. septembra je v Liznjekovi doma-
čiji v Kranjski Gori na ogled razstava 
Iz zasebnih zbirk, ki so jo pripravili 
v Gornjesavskem muzeju Jesenice v 
sodelovanju z zasebnimi zbiratelji. 
Gre za že četrto tovrstno razstavo, na 
kateri zasebni zbiratelji svoje zbir-
ke predstavijo širši javnosti. Tokrat 
jih sodeluje dvanajst, in sicer Boris 
Drobnak (znamke in poštne kuver-
te), Željko Blaž Jakelič (medicinski 
instrumenti), Damjan Jensterle (fo-

sili – zbirka trokrparjev oziroma tri-
lobitov), Daniel Klemenc (hokejske in 
planinske značke), Luka Kolbl (osebni 
predmeti vojakov in nacistični pro-
pagandni letaki za Gorenjsko), Janez 
Mohorič (kozarci in druga namizna 
steklenina), Aleš Nagode (fotoapara-
ti ter žepne in namizne ure), Dušan 
Prešeren (jeseniške rudarske svetil-
ke), Vitomir Pretnar (identifikacijske 
priponke), Janez Tarman (zapuščina 
tovarniškega delavca pri KID Alojza 
Tarmana), dva zbiratelja pa sta tesne-
je povezana s kranjskogorsko občino. 

To sta Jože Pintar in Rok Razingar in 
njuni zasebni zbirki predstavljamo 
podrobneje.

JOŽETOVA ZBIRKA

Jože Pintar se predstavlja s predme-
ti in dokumenti, ki se navezujejo na 
dedovo poklicno pot pri železnici. Jože 
je sicer arhitekt v svobodnem poklicu 
iz Gozda - Martuljka, občasno pa živi 
in dela v Ljubljani. Že od mladih nog 
je obkrožen s starinami oziroma de-
diščino svojih prednikov, gradivo se je 
nakopičilo zlasti za časa življenja nje-

Bogastvo zasebnih zbirk
V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori je na ogled razstava Iz zasebnih zbirk.  
Svoji zasebni zbirki razstavljata tudi dva zbiratelja iz kranjskogorske občine – Jože 
Pintar in Rok Razingar.

Razstava v Liznjekovi domačiji je na ogled do 17. septembra. / Foto: Gorazd Kavčič



govega deda in očeta. Gre za stotine fotografskih posnet-
kov in dokumentov, ki se navezujejo na očetovo poklicno 
pot na področju varstva narave in vodnega gospodarstva 
ter njegovo udejstvovanje na področju turizma, planin-
stva, zimskega športa ... V zbirki so tudi različni etnološki 
predmeti, ki se navezujejo na nekoč kmečko domačijo in 
domači kraj in so bili lani razstavljeni prav tako v Liznje-
kovi domačiji pod naslovom Med gorami in vodami. Jože 
pa je v domačem kulturnem domu razstavil tudi gradivo 
o vršiški cesti. Tokrat se predstavlja s predmeti in doku-
menti o dedovi poklicni poti na železnici. Kot pravijo v Gor-
njesavskem muzeju Jesenice, je Jože z zavzetim delom in 
zbirateljsko strastjo prevzel skrb za ohranjanje in urejanje 
gradiva ter tudi predstavitev širši javnosti.

ROKOVA ZBIRKA

Rok Razingar, ki živi razpet med Kranjsko Goro in Planino 
pod Golico, pa se predstavlja z zbirko priprav za predelavo 
volne in lanu in delom zapuščine jeseniškega gornika in al-
pinista Joža Čopa. Rok je po izobrazbi inženir zootehnike in 
veterinar, a je zaposlen pri Gasilski reševalni službi Jesenice. 
Njegova zbirateljska strast je povezana s Planino pod Golico, 
od koder so njegove družinske korenine, v vasi pa je zgra-
dil tudi novo hišo za svojo mlado družino. Že od mladih nog 
zbira vse, kar je povezano z Rovti: od kmečkega orodja in pri-
prav, drobnega hišnega inventarja do razglednic, fotografij, 
slik, knjig in starih dokumentov. Najstarejši dokument v nje-
govi zbirki je iz leta 1834. Sodeloval je že na prejšnji muzejski 
razstavi, takrat z zbirko likalnikov, razglednic in fotografij 
Planine pod Golico. Tokrat pa je razstavil zbirko priprav za 
predelavo volne in lanu ter del zapuščine Joža Čopa: karika-
turo, planinska priročnika, značke, priponke, razglednice ...
Za organizacijo, izbor predmetov in postavitev je poskrbela 
kustosinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice 
Zdenka Torkar Tahir. 

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

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

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

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

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

Železničarska žepna ura, "turbuljon", s sedmimi rubini in 
srebrnikom s podobo cesarice Marije Terezije in letnico 1800

Jože Pintar razstavlja predmete, ki se navezujejo na dedovo pot 
pri železnici.

Na ogled so tudi razglednice iz zapuščine Joža Čopa
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MARJANA AHAČIČ

Dolina Vrata je kot izhodiščna točka 
za vzpon na Triglav in obisk Julijcev 
vsako leto bolj obiskana. Kot dolina 
posebnega pomena je tudi umeščena 
znotraj Triglavskega narodnega par-
ka. »Poleg pozitivnih dejavnikov, ki 
jih prinaša povečan obisk, se pojavlja 
tudi nekaj motečih, ki povezani med 
seboj že čezmerno obremenjujejo do-
lino,« pa opozarja podžupan Kranjske 
Gore Bogdan Janša. »Te obremenitve 
se odražajo v onesnaženosti doline s 
prahom, ki jo povzroča promet po ce-
sti, ki je v večjem delu makadamska. 
Povečuje se količina komunalnih od-
padkov, posredno pa velik obisk vpliva 
tudi na živalstvo in rastlinstvo v do-
lini. Hkrati se s povečanjem prome-
ta zmanjšuje prometna varnost vseh 

udeležencev v prometu skozi dolino.«
Že v preteklih letih je bilo nekaj po-
skusov iskanja rešitve za ta problem, 
letos pa se je občina odločila, da se 
odločneje loti reševanja problematike. 
Projekt vodi in koordinira podžupan 
Bogdan Janša.
»Zavedamo se nevarnosti, ki jih pred-
stavlja množičen obisk doline in Julij-
cev. Projekt smo zastavili v več fazah, 
k sodelovanju pa povabili partnerje in 
strokovno javnost. Na strokovnem po-
svetu, ki so se ga udeležili predstavniki 
TNP, Zavoda RS za varstvo narave, Za-
voda RS za varovanje kulturne dedišči-
ne, Planinska zveza Slovenije, Planin-
sko društvo Dovje - Mojstrana, DRI, d. 
d., predstavniki Agrarne skupnosti in 
turizma, smo sklenili, da nadaljujemo 
aktivnosti. Ugotavljamo, da fizična za-
pora doline ne pride v poštev, uporabili 

bomo tako imenovani mehki pristop 
omejevanja obiska, ki ga poznajo v alp-
skih dolinah v sosednjih državah. Pro-
jekt je zastavljen v smeri omejevanja 
prometa v času poletne sezone, upo-
rabe nadomestnega javnega ekološko 
sprejemljivega prevoza in vzpodbuja-
nje obiska doline s kolesom ali peš.«
Najprej bodo izdelali idejno zasnovo 
projekta, nato želijo asfaltirati cesto po 
celotni trasi, v načrtu je prenos lastni-
štva ceste z države na občino. »Vzpo-
redno s tem načrtujemo gradnjo par-
kirnih površin na za to že rezerviranih 
zemljiščih zunaj doline. Vzpostaviti že-
limo tudi mobilni center, ki bo skrbel 
za obveščanje in podatke o stanju na 
parkiriščih in v dolini ter hkrati koor-
diniral javni prevoz. Radi bi, da bi bil 
za obiskovalce na voljo tudi kolesarski 
vlak kot povezava med Ljubljano in 
Jesenicami in informacijsko-mobilni 
center, od Jesenic naprej pa bi lahko 
uporabljali daljinsko kolesarsko pot,« 
še pojasnjuje Janša. Kot pravi, bodo vse 
aktivnosti sproti usklajevali z lastniki 
parcel in zemljišč v dolini, ki jim želi-
jo podeliti poseben status, bistveno pa 
je tudi komuniciranje z zainteresirano 
javnostjo v kraju.
Projekt bodo že ta mesec predstavili 
krajanom KS Dovje - Mojstrana, obči-
na pa ga bo prijavila na razpis za pri-
dobitev kohezijskih sredstev. Vrednost 
projekta je ocenjena na 1,5 milijona 
evrov.
"Kot vodja projekta želim k iskanju 
rešitev povabiti čim širši krog ljudi, 
hkrati pa skupaj s partnerji in dele-
žniki v dolini,v prihodnje vzpostavi-
ti režim tako imenovane trajnostne 
mobilnosti, ki bo dolino razbremenila 
negativnih vplivov in dolgoročno po-
zitivno vplivala, na to, da se dolina 
ohrani kot naš biser pod Triglavom," 
ob tem poudarja podžupan Kranjske 
Gore Bogdan Janša

Umirjanje prometa v dolini Vrata
V občini načrtujejo projekt, s katerim bi ublažili pritisk na dolino Vrata, ki je 
iz leta v leto bolj obiskana. Želijo omejiti promet v poletni sezoni, obenem pa 
zagotoviti več parkirišč in boljše možnosti uporabe javnega prevoza.

Občina Kranjska Gora želi razbremeniti izjemen pritisk v dolino vrat in tam vzpostaviti 
režim, ki bo prijazen obiskovalcem in domačinom ter ekološko sprejemljiv.
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JANKO RABIČ

V začetku avgusta so v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani v 
okviru prireditev ob prazniku občine 
Kranjska Gora odprli razstavo udele-
žencev 38. planinske likovne kolonije 
Vrata 2017. Planinsko društvo Dovje 
- Mojstrana že od leta 1980 vsako leto 
povabi slikarje iz različnih slovenskih 
krajev, da v dolini Vrata pod Triglavom 
in pod njegovo mogočno severno ste-
no na platna prenašajo čudovite gor-
ske motive. Pobudnika sta bila tajnik 
Likovnega kluba Dolik Jesenice Tone 
Tomazin in dolgoletni predsednik do-
mačega planinskega društva Stanko 
Kofler. Letos je na koloniji sodelovalo 
15 slikarjev. To so bili: Marjan Burja, 
Jasminka Čišić, Feliks Frühaus - Sreč, 
Anton Kavčič, Ivan kolar, Mojca Kovač, 
Marjan Miklavec, Ana Mlekuž Višnar, 

Janez Mohorič - Mokrnk, Draga Soklič, 
Vida Soklič, Pavle Ščurk, Zdenka Vin-
šek in Erika Železnik. Spet so ustvarili 
nove podobe severne triglavske stene, 
Aljaževega doma, reke Bistrice in druge 

gorske narave. Razstavo je odprl pod-
župan občine Kranjska Gora Bogdan 
Janša, v kulturnem programu sta na-
stopila violinist Oskar Longyka in vio-
lončelist Sebastijan Bertoncelj.

Triglavska stena je priljubljen motiv

Del udeležencev slikarske kolonije na odprtju razstave v Slovenskem planinskem muzeju
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ALENKA BRUN, FOTO: TINA DOKL

Vaški dan je organiziralo Turistično društvo Rateče - Pla-
nica, tokrat prvič na prenovljenem trgu na Gorici. Da je 
program potekal brez zapletov, je za vezni tekst ponovno 
skrbel Bojan Makovec, družbo pa mu je delala sovoditeljica 
Neža Makovec, ki se je letos javno poslovila, saj pravi, da je 
prišel čas, da svoje mesto prepusti mlajšim. 
Uvod v Vaški dan je bil tudi tokrat sprevod nastopajočih 
in domačinov, oblečenih v rateške noše, med katerimi so 
tudi takšne že častitljive starosti. Sledil je prikaz starih 
kmečkih opravil, pesem in ples sta obiskovalce ponesla v 
preteklost. Zazvenela je harmonika, zapele citre. 
Etnolog, dr. Bojan Knific, je v Kajžnkovi hiši predstavil 
oblačenje otrok v preteklosti. 
»Tokrat smo izhajali iz otroške in rateške dediščine. Na-
stale so obleke, kakršne so se nosile konec 19. stoletja in 

pred prvo svetovno vojno ob nedeljskih popoldnevih,« ra-
zloži Knific. Pobuda za otroško nošo je prišla s strani pred-
stavnice TD Rateče - Planica Tine Brlogar, k sodelovanju so 
povabili omenjenega dr. Knifica, otroške kostume, ki smo 
jih videli tudi v sprevodu noš, je sešila Andreja Stržinar. Za 
15 parov posebne, a preproste vsakdanje obutve iz pletenine 
in svinjskega usnja – rateške žoke, je poskrbela kar Brlo-
garjeva sama. Vaški dan v Ratečah so izkoristili še za odpr-
tje prenovljenega vaškega jedra oziroma trga na Gorici, ki ga 
krasi tudi lep vodnjak. Župan občine Kranjska Gora Janez 
Hrovat meni, da so bile Rateče vedno izjemno lepo urejene – 
sploh če pogledamo hiše, zato se je spodobilo, da se temu pri-
merno uredijo tudi vaški trg, vodnjak in vse, kar sodi zraven.
Na veselici, ki je sledila uradnemu in kulturnemu delu 
na Vaškem dnevu, na katerem ni manjkalo tudi dobrih 
domačih sladkih in slanih okusov, so za glasbo skrbeli 
Ognjeni muzikanti.

Vaški dan v Ratečah
Ena od številnih prireditev, posvečenih lokalni etnološki dediščini, je tudi Vaški 
dan v Ratečah. Tokrat je bil že štiriindvajseti. Njegovi obiskovalci so se seznanili  
z zgornjesavskimi običaji, narodno nošo in domačo obrtjo. 

Tokrat vodni krst vodnjaka in prenovljenega vaškega jedra.Najmlajši so zaplesali.

Vaški dan se je začel s tradicionalnim sprevodom. Videli smo tudi prizore iz preteklosti.



Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

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

Želimo vam prijetno poletno branje
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KARMEN SLUGA

»Res smo nujno potrebovali novo vozilo. Prav bo prišlo na in-
tervencijah, vajah, pa tudi pri organizaciji vsakoletne veselice,« 
pogovor začne predsednik Prostovoljnega gasilskega društva 
Sebastjan Cizelj. Zagnanosti korenskim gasilcem – trenutno 
jih je v društvo včlanjenih 105 – ne manjka, prav tako jim prvo 
soboto v avgustu že vrsto let ni težko organizirati gasilske ve-
selice, s katero nekaj zaslužijo. In skozi leta se je nabralo toliko 
denarja, da so lahko šli v nakup novega vozila v podjetju Preša 
v Cerkljah. Društvo samo je prispevalo 17 tisoč evrov, deset ti-
soč je primaknila Občina Kranjska Gora, v veliko pomoč pa sta 
bila tudi botra vozila Alojz Veber in Maja Cizelj. Skrbnik vozila 
bo David Plahutnik, blagoslovil pa ga je domači župnik Janez 
Šimenc, ki je tudi novi član Prostovoljnega gasilskega društva 
Podkoren, na kar so gasilci zelo ponosni. 
Občina Kranjska Gora sicer zelo dobro skrbi za opremljenost 
vseh gasilskih društev po Dolini. »Novi kombiji in gasilska 
lestev – vse to je letos odraz tega, kako Občina Kranjska Gora 
skrbi za gasilce,« poudarja kranjskogorski župan Janez Hro-
vat in dodaja: »Na gasilstvo v občini sem zelo ponosen, kot 
sta bila tudi oba moja županska predhodnika, tako da zdaj 
z veseljem še naprej pomagam pri nakupu nove opreme.«
Predsednik Gasilske zveze Kranjska Gora Robert Plavčak je 
ob prevzemu novega vozila v Podkorenu prav tako pouda-
ril, da je opremljenost vseh društev v občini na visoki rav-

ni. Veseli pa ga tudi, da imajo društva močan podmladek, 
saj bo le tako lahko gasilska zveza uspešno delovala tudi v 
prihodnje.

Novo vozilo  
za korenske gasilce
Prostovoljni gasilci v Podkorenu so se 
v začetku avgusta razveselili novega 
vozila za prevoz moštva. Slovesno so ga 
prevzeli na tradicionalni veselici pod 
lipo, na kateri je zbrane pozno v noč 
zabaval Dejan Vunjak z Barabami.

Botra vozila (v rdečih majicah): Alojz Veber in Maja Cizelj

Skrbnik avta David Plahutnik
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ANDRAŽ SODJA

Pod smučiščem v Mojstrani se je minulo soboto odvija-
la osrednja prireditev 25. Aljaževih dni, ki so postregli s 
kar nekaj presenečenji. Tako so za počastitev Aljaževega 
domoljubja poskrbeli z dimno zaveso v barvah slovenske 
trobojnice ter spustom zastave s padalom z Dovške Babe.
Sobotna zabava je bila sicer vrhunec štiridnevnega dogajanja 
Aljaževih dni, v sklopu katerih so v četrtek predstavili film 
Široke poči, v petek je v kulturnem domu na Dovjem gosto-
val Domen Valič z monokomedijo Zapornik št. 3.2.3. V sobo-
to dopoldne so s Planinskim društvom Dovje - Mojstrana v 
spomin na Avgusta Delavca, zbiralca planinskih predmetov 
in očeta Slovenskega planinskega muzeja, pripravili tradicio-
nalni Gustlnov pohod na Dovško Babo, zvečer pa osrednjo za-
bavo z otroškim in odraslim Aljaževim tekom, dražbo torte in 
veselico s 101-ka bandom pod smučiščem v Mojstrani. Aljaže-
ve dni so zaključili s kolesarskim izletom do slapa Peričnik in 
zaključka s spominsko mašo pri kapelici v Vratih.
Otroškega Aljaževega teka se je udeležilo več kot dvajset 
otrok, ki so se spopadli z zahtevno strmino smučišča Moj-
strana, najbolje pa so se odrezali: pri prvi triadi prvi Rok Ko-
pavnik, drugi Maks Kuhar in tretji Taj Zima, pri drugi triadi 
prvi Miha Melihen, druga Živa Melihen in tretja Katja Ro-
bič, pri tretji triadi pa najhitrejši udeleženec otroškega teka 
Grega Sušnik Veber. Drugega Aljaževega nočnega teka za 
odrasle se je udeležilo pet tekmovalcev in tekmovalka. Pri 
moških nad 35 let je tako slavil Gaber Lah, drugi je bil Franci 
Teraž, pri moških do 35 let je slavil Tevž Černigoj, drugi je 
bil Andrej Skumavc, Rafael Macedo pa je po prvem krogu 
odstopil. Pri dekletih je edina tekmovalka Katja Klinar progo 
premagala, kar je v vzpodbudo prihodnjim tekmovalkam. 
Poseben del prireditve je bila tudi dražba torte z Aljaževim 

stolpom, ki so jo za dvesto evrov odkupili domačini iz Kamenj, 
izkupiček pa je namenjen delovanju Turističnega društva 
Dovje - Mojstrana. 
Kot je ob tem povedal predsednik TD Dovje - Mojstrana Ma-
tjaž Podlipnik, se z dogodkom spominjajo velikega človeka, 
ne le narodnega buditelja, ampak tudi naprednega človeka 
v turizmu, ki je sanjal o grand hotelu Vrata: »Tega nam da-
nes ne bi nihče več pustil, on pa je o tem sanjal že pred več 
kot stoletjem. Sanjal je tudi o vzpenjači na Triglav, bil je pre-
sneto napreden, Aljaž je bil vizionar, vrh Triglava je iztrgal iz 
nemških rok, postavil prvo kočo na Kredarici, Aljažev dom 
v Vratih, naštudiral, s katerih slapov in potokov bi napeljal 
vodo v Vrata za grand hotel. Že tedaj je hotel urediti cesto 
v Vrata, mislim, da bi bil danes na naši strani. Zraven je 
komponiral, učil ljudi živeti, pomagal pri Dovškem vodovo-
du, imel je izjemno karizmo, ljudje so ga spoštovali. Bil je iz-
reden človek in veseli in ponosni smo, da je 27. avgusta 1889 
prišel na Dovje in za vedno spremenil vasi pod Triglavom.«

 Spomin, šport in zabava
V Mojstrani je domače Turistično društvo Dovje - Mojstrana v letu obletnic –  
sto deset let delovanja društva, petindvajset let Aljaževih dni in devetdeset let od 
smrti Jakoba Aljaža – prejšnji konec tedna pripravilo pravi spektakel.

Zastava je priletela z jadralnim padalom.Zmagovalci dražbe, domačini iz Kamenj

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

25 
EUR

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

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

19   90
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

JANKO RABIČ

V Društvu upokojencev Dovje - Mojstrana v letošnjem letu 
nadaljujejo z dejavnostmi na različnih področjih. Člani 
upravnega odbora se ves čas trudijo, da vsem ponudijo 
čim več možnosti za kulturno in športno udejstvovanje, za 
izlete, pohodništvo in druženje. Tudi v poletnih mesecih 
ne poznajo pravega počitka. V juliju so za člane, starejše 
od osemdeset let, tretje leto zapored organizirali družabno 
srečanje v prijetnem domačem naravnem okolju. Udelež-
ba je bila dobra, saj starejšim veliko pomeni, da se za ne-
kaj ur umaknejo iz domačih hiš in stanovanj ter v prijetni 
družbi pokramljajo med seboj. Zbrane sta pozdravila pred-
sednik društva Izidor Podgornik in župan občine Kranjska 
Gora Jani Hrovat. 
Nadaljevali so z urejanjem rekreacijskega prostora v Mla-
čci. Tam so pred leti že zgradili balinišče in kegljišče z ni-
hajno kroglo. V juliju in avgustu je šest najbolj prizadevnih 
članov pošteno zavihalo rokave. Izdatno so prostovoljno 
pomagali izvajalcem del, da ima rekreacijski prostor sedaj 
več pomembnih pridobitev. To so nov nadstrešek, električ-
na napeljava, oporni zid in ograja okoli igrišč. Sredstva so 
pridobili prek razpisa iz proračuna Občine Kranjska Gora. 

Nadeli so mu tudi lepo ime Zeleni gaj. Za praznik občine 
Kranjska Gora so potem izvedli tekmovanji v kegljanju z 
nihajno kroglo in balinanju. Upravni odbor društva se ves 
čas zavzema, da se ob teh pridobitvah in tudi sicer razveja-
ni preostali društveni dejavnosti pridruži čim več članov, 
posebno vabijo nove. 

Pestro poletje pri upokojencih

Nov nadstrešek na igriščih Društva upokojencev Dovje - Mojstrana
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ANDRAŽ SODJA

Na vaškem trgu na Dovjem se je prvega 
julija odvijal že 32. Večer na vasi z an-
samblom Zgornjesavci, manjkala pa ni 
niti domača Folklorna skupina Dovje - 
Mojstrana, ki deluje v okviru Kulturne-
ga društva Jaka Rabiča. Predstavili so 
tudi knjigo Triglavske pripovedke, 14 
zgodb, ki sta jih priredila France Voga 
in Metka Kern Trček, napisane pa so 
na osnovi Triglavskih pravljic, kot jih 
je zapisal Mirko Kunčič. 
Ansambel Zgornjesavci je na Veče-
ru na vasi premierno predstavil tudi 
skladbo Aljažev stolp, ki jo je napisal 
domači župnik, priredili pa so jo v 
ansamblu, simbolično pa so jo prvič 
predstavili kar v domači vasi. Kot je 
povedal predsednik Turističnega dru-
štva Dovje - Mojstrana, ki v teh dneh 
praznuje tudi 110-letnico delovanja, 
Matjaž Podlipnik, je Večer na vasi ena 
najbolj tradicionalnih prireditev v 

tem koncu, zato so še toliko bolj ve-
seli, da se ljudje z veseljem vračajo 
na prireditev: »Letos praznujemo 110 
let, odkar smo aktivni, vse od tujsko-

-prometnega društva do današnjega 
turističnega društva, društev s tako 
tradicijo je zelo malo, zato je prav, da 
se s tem tudi pohvalimo.« 

Večer na vasi  
z Zgornjesavci
Turistično društvo 
Dovje - Mojstrana, ki 
bo letos praznovalo sto 
deset let delovanja, je 
prvega julija na Dovjem 
pripravilo tradicionalni 
Večer na vasi z domačim 
ansamblom Zgornjesavci.

Predstavili so knjigo Triglavske pripovedke, ki so nastale na osnovi Triglavskih pravljic 
Mirka Kunčiča.

V kulturnem programu so nastopili domači plesalci Folklorne skupine Dovje - Mojstrana.

KARMEN SLUGA

Turistično društvo Rateče - Planica tudi letos organizira sreča-
nje na Tromeji. Osemintrideseto tradicionalno srečanje bo v 
nedeljo, 10. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri 
izpred gostilne Šurc v Ratečah. Na 1509 metrov visoki Peči bo 
zbrane zabaval Zahod band, ob 12. uri pa jih bodo pozdravili žu-
pani Kranjske Gore, Trbiža in Podkloštra. Poskrbljeno bo tudi za 
gostinsko ponudbo. V primeru slabega vremena bo prireditev 
preložena na nedeljo, 17. septembra. 

Srečanje na tromeji

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

2 9 9 0

EUR

Knjiga ˝Nega 
bolnika na domu˝ 
bo dobrodošel 
pripomoček za vse, 
ki ste se odločili 
negovati bolnika 
doma, sami ali pa s 
pomočjo negovalca. 
A kljub veliki želji, 
da bi pomagali 
svojim ljubljenim, 
ste se znašli pred 
velikim izzivom. 
Knjigo poleg 
praktičnih nasvetov 
odlikuje tudi skrb 
za ohranjanje 
spoštovanja 
in človeškega 
dostojanstva 
bolnika.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

Prvi del knjige je namenjen splošni negi bolnika 
na domu, drugi del knjige pa je posvečen negi 
bolnika z alzheimerjevo demenco.

MARJANA AHAČIČ

Alenka Peternel Huber, mojstrica poslikave telesa iz Goz-
da - Martuljka, se je konec julija s svojo ekipo udeležila 
dvajsetega Festivala živih platen v Celovcu, kjer je v hudi 
konkurenci več kot 150 umetnikov iz 54 držav sveta zasedla 
imenitno 17. mesto. 
»Letošnja tema prvega dne je bila Utopija, drugi dan pa Obi-
čaji in tradicije – povejte nam o svoji. Slednja je bila čudovita 
priložnost predstaviti lepote Bleda, saj je ekipo sponzorsko 
podprl in omogočil sodelovanje na največjem tovrstnem 
tekmovanju Turizem Bled,« pojasnjuje umetnica. V njeni, 
sicer edini slovenski ekipi, sta bili še asistentka Katja Polja-
nec in Tina, »živo platno« iz Kopra. Umetnici sta Tino spre-
menili v panoramo Bleda, ob tem pa so obiskovalci lahko 

dobrote Slovenije tudi okušali, saj se jim je na poti pridružilo 
tudi podjetje Conditus z blejskimi kremnimi rezinami. 
Alenka Peternel Huber na celovškem festivalu ni sodelovala 
prvič. Pred desetimi leti je tam z nekoliko drugačno ekipo 
zasedla šesto mesto. Kot pravi, bo z udeležbo na takšnih do-
godkih še nadaljevala. Tisti, ki bi si njeno delo želeli ogledati 
od blizu, pa bodo imeli priložnost za to že v začetku septem-
bra, ko bo svoje spretnosti pokazala na veteranskem vesla-
škem prvenstvu na Bledu.

Na živo platno  
je narisala Bled
Alenka Peternel Huber se je s poslikavo 
»živega platna« na temo Bled odlično 
odrezala na nedavnem Festivalu živih 
platen v Celovcu.

Tema prvega dne je bila Utopija. Na fotografiji je model skupaj z 
Alenko Peternel in njeno asistentko Katjo Poljanec / Foto: arhiv 
Alenke Peternel Huber
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Ekipa Planika: Metka Šušterčič, Mili Košir in Jerca Kramar

V soboto, 1. julija, so na Selu pri Bledu potekale državne ženske 
kmečke igre, ki jih je pripravila Zveza kmetic Slovenije v sodelo-
vanju z lansko zmagovalno ekipo Društva žena in deklet na vasi 
občin Bled in Gorje. Tekmovanje je potekalo na državni ravni. V 
hitrostno-spretnostnih igrah se je pomerilo 24 ekip iz vse Slove-
nije. Med ekipami je bila tudi ekipa Planika, ki so jo zastopale 
članice društva podeželskih žena občine Kranjska Gora, je spo-
ročila Ana Beden z leške enote Kmetijsko-gozdarske zbornice 
Kranj. Kako spretne so članice Društva podeželskih žena občine 
Kranjska Gora, so pokazale Mili Košir, Metka Šušterčič in Jerca 
Kramar, ki so spretno naredile blejsko pletno iz bučke, gorjan-
ski zvonček iz krompirja, korenja, zobotrebcev in barvnih tra-
kov, reševale so potopljeni zvon in pripravile pastirsko malico. 
Ob hudi konkurenci so se zelo spretno in zavzeto borile in na 
koncu osvojile 12. mesto. Članicam ekipe Planika čestitamo in 
upamo, da društvo zastopajo tudi naslednje leto v Mirni Peči na 
Dolenjskem, od koder prihajajo letošnje zmagovalke.

Sodelovale na kmečkih igrah
MARJANA AHAČIČ

V Slovenskem društvu hospic za letošnjo jesen načrtujejo že 
19. Levjesrčni tabor za žalujoče otroke in mladostnike. Name-
njen je otrokom in mladostnikom od 5. do 17. leta starosti, ki so 
zaradi smrti izgubili bližnjo osebo, bodisi starše, stare starše, 
brata, sestro ali drugega sorodnika, ki je bil otroku zelo blizu. 
Stroške bivanja v Domu Miloša Zidanška na Pohorju otrokom 
krije društvo hospic."Tabor za Levjesrčne je tri in pol dnevni, 
vseslovenski program za otroke, ki so doživeli smrt bližnje 
osebe. Levjesrčni jih imenujemo, ker se pogumno soočajo z 
žalostjo ob izgubi nekoga, ki so ga imeli radi. Mladostniku ali 
otroku omogoča začeti ali nadaljevati pot po izgubi zanj po-
membne osebe," pojasnjujejo na Slovenskem društvu hospic. 
"Zasnovan je v težnji, da pomagamo otrokom izgubo zdravo 
prebolevati, tako da se bodo lažje vključevali v vsakdanje  ži-
vljenje. Z močjo vzpodbude jim želimo omogočiti, da se s po-
močjo iger, likovnih tehnik, igranjem vlog, glasbo, s skupinski-
mi obredi in pogovori, odprejo drug drugemu, spregovorijo o 
pokojnem, o svojem odnosu z njim, prepoznajo in izrazijo svoje 
občutke, ki jih doživljajo ob izgubi. Tabor za Levjesrčne nudi 
tako varen prostor pri otrokovem spoprijemanju z žalovanjem. 
Otroci imajo na taboru edinstveno možnost združevati žalost 
in veselje pri njihovih lastnih naporih in soočanju z odzivi, ki 
jih povzroča žalovanje." Sočasno s Taborom Levjesrčnih bo na 
drugi lokaciji, v bližini, tudi Tabor za starše žalujočih otrok. Pri-
jave za tabor, ki ga bodo organizirali od 28. do 31. oktobra, v 
Slovenskem društvu hospic zbirajo še do 20. septembra.

Levjesrčni tabor

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija zgornje Gorenjske bo tudi v novem šolskem 
letu v osnovnih šolah organizirala podjetniške krožke, kamor 
vabijo vse, ki jih zanima podjetništvo in bi radi pridobili upo-
rabno podjetniško znanje, z izvedbo poslovnih idej pa tudi 
prve podjetniške izkušnje. »Pri krožku se izkaže kreativnost 
mladih, učenci spoznajo značilnosti skupinskega dela in tehni-
ke iskanja poslovne priložnosti, za katero pripravijo tudi pravi 
mini poslovni načrt. Pri tem se učenci seznanijo z bistvenimi 
ekonomskimi pojmi in s temeljnimi sestavinami poslovnega 
načrtovanja. Vključeni so v pridobivanje informacij za poslovni 
načrt, ki ga tudi vsebinsko in vizualno oblikujejo skupaj,« je po-
jasnila Hermina Biščević iz razvojne agencije. Na območju obči-
ne Kranjska Gora so imeli v preteklem šolskem letu podjetniške 
krožke na obeh osnovnih šolah. Na OŠ 16. decembra Mojstrana 
so se ukvarjali s poslovno idejo Organiziranje Valentinove kino-
teke, na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora pa s Prodajo zdravih 
napitkov. Projekt Podjetniški krožki na osnovnih šolah sofinan-
cirajo zgornje-gorenjske občine, tudi občina Kranjska Gora.

Tudi letos podjetniški krožki

KARMEN SLUGA

Turistično društvo Kranjska Gora je na praznični torek, 15. av-
gusta, izpeljalo Kranjskogorsko desetko – tek iz Kranjske Gore 
do Rateč in nazaj. Udeležilo se je je okoli 150 tekačev, ki so se 
spopadli z desetkilometrsko razdaljo. Vodja tekmovanja Samo 
Židan je bil zadovoljen, da so bili med tekači ne le domačini, 
pač pa tudi turisti, ki so avgustovske dni preživljali v Zgornje-
savski dolini. Najboljši pri moških absolutno je bil Miroslav Ni-
količ, drugi je bil Davorin Cimermančič, tretji pa Matic Modic. 
Pri ženskah je bila najhitrejša Maja Peperko, druga Maja Pivk, 
tretja pa domačinka, Kranjskogorčanka Neža Žerjav.

Kranjskogorska desetka
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Petek, 1. september • Kranjska Gora, Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00

DOWN THE LINE »THE OLIVER GREEN EXPERIENCE«

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

Petek, 1. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00

GALA DANCE ORCHESTRA

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

Sobota, 2. september • Kranjska Gora, prireditveni prostor v hotelu 
»Ramada Resort Kranjska Gora« pri smučišču Mojca, ob 8.00

39. JURIŠ NA VRŠIČ

Dolžina proge – 13,5 km, 11 km uradno merjenje časa. Višinska  
razlika – 801 m.  8.00 – 10.30 Prijave na dan prireditve v prireditvenem 
prostoru v hotelu »Ramada Resort Kranjska Gora« pri smučišču Mojca; 
11.00 Start 39. Juriša na Vršič pred Sporty Barom; 14.00 Razglasitev 
rezultatov in pogostitev tekmovalcev na prireditvenem prostoru hotela 
»Ramada Resort Kranjska Gora« pri smučišču Mojca

Organizator: TD Kranjska Gora, Info: info@jurisnavrsic.com,  
www.jurisnavrsic.com

Torek, 5. september, 12. september, 19. september, 3. oktober  
• Kranjska Gora, pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHONIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU

Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15.00h na:  
TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski muzej  
v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

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

Četrtek, 7. september, 14. september, 21. september, 28. september,  
5. oktober • Kranjska Gora, pred TIC Kranjska Gora, ob 9.00

VODENI POHONIŠKI IZLET – SKRIVNOSTNI KOTIČKI POTOKA  
MARTULJEK

Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15.00h na:  
TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski muzej  
v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče

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

Četrtek, 7. september, 14. september, 21. september, 28. september  
• Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora, ob 18.00 

KULINARIČNA POT PO KRANJSKI GORI

Prodaja vstopnic do četrtka do 10.00 ure.

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

Petek, 8. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.30 in 24.00

50 SFUMATURE DI DANZA

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

Petek, 8. september – Sobota, 9. september • Kranjska Gora,  
center, ob 11.00 

JEJ LOKALNO, OKUŠAJ GLOBALNO

Petek, 9. 9. 2017: od 11.00 Bogata ponudba hrane in pijače;  
Od 15.00 Koncert »The Unimogs Band« Sobota, 10. 9. 2017: od 11.00 
Bogata ponudba hrane in pijače. V primeru slabega vremena bo  
dogodek odpovedan. 

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

Sobota, 9. september • Kranjska Gora, ob 19.00

KONCERT PETER LOVŠIN & ŠPANSKI BORCI 

Poseben gost – Grega Skočir BFM, predskupina Anzhe in Hellcats.

Organizator: Športna točka d.o.o., Info: rok@skirental.si

Sobota, 9. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.30 in 24.00

50 SFUMATURE DI DANZA

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

Sobota, 9. september – Nedelja, 10. september • Kranjska Gora,  
od 9.00 do 19.00

ENDURO KRANJSKA GORA, SLO ENDURO 4FUN

Organizator: Športna točka d.o.o., Info: rok@skirental.si

Sobota, 9. september • Mojstrana, Trg Olimpijcev, ob 13.00

ZELENI DAN

Organizator: Turistično društvo Dovje Mojstrana in Dovje – Mojstrana: 
Zelena prihodnost

Info: dovjemojstranazelenaprihodnost@gmail.com, 051 453 115

Nedelja, 10. september • Rateče, Tromeja, ob 8.00

38. SREČANJE NA TROMEJI

8.00 Začetek s pohodom na Tromejo – Peč (1.509 nm); 11.00 Zabava  
z ansamblom »Zahod Band«, 12.00 Tradicionalno srečanje županov 
treh dežel; 17.00 Zaključek

Organizator: TD Kranjska Gora. Info: TD Rateče – Planica  
(www.ratece-planica.si),info@ratece-planica.si, 04 587 60 41 
 ali 041 607 373

Petek, 15. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.30 in 24.00

BOBBY ROSSO & LAS VEGAS SHOW

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

Sobota, 16. september • Planica – letalnica bratov Gorišek, ob 8.00

RED BULL 400: PLANICA 2017

8.00 Prevzem štartnih številk - Prijavna pisarna; 11.00 Obvezni sesta-
nek tekačev - Prostor za tekmovalce; 11.25 Zaključek ogrevanja tekačev 
- Okolica letalnice; 11.30 Predtekmovanje – moški, 400m 1. skupina; 
11.45 Predtekmovanje – moški, 400m 2. skupina; 12.00 Predtekmovanje 
– ženske, 400m 1. skupina; 12.15 Predtekmovanje – ženske, 400m 2. 
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skupina; 12.30 Predtekmovanje – moški, 400m 3. skupina; 12.45 Pred-
tekmovanje – moški, 400m 4. skupina; 13.00 Predtekmovanje – štafete, 
400m 1. skupina; 13.15 Predtekmovanje – moški, 400m 5. skupina; 13.30 
Predtekmovanje – moški, 400m 6. skupina; 13.45 Predtekmovanje – žen-
ske, 400m 2. skupina; 14.00 Predtekmovanje – moški, 400m 7. skupina; 
14.15 Predtekmovanje – moški, 400m 8. skupina; 14.30 Finale – GASILCI 
8x 50m; 14.45 Finale – ŠTAFETA 4x 100m; 15.00 Finale – MOŠKI B (lucky 
losers) 8x 50m; 15.15 Finale – ŽENSKE 400m; 15.30 Finale – MOŠKI 400m; 
16.20 Razglasitev zmagovalcev Red Bull 400 Iztek skakalnice

Organizator: Roiss DVA d.o.o., Info: www.redbull.com/si-sl/events/
red-bull-400-planica-tek-na-vrh-velikanke-2017 

Sobota, 16. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

BOBBY ROSSO & LAS VEGAS SHOW

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

Petek, 22. september • Kranjska Gora, Liznjekova domačija 

IZ STRAŽIŠČA PO EVROPI - SITA IZ KONJSKE ŽIME 

Odprtje gostujoče muzejske razstave

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

Petek, 22. september • Mojstrana Slovenski planinski muzej, ob 18.00

MUZEJSKI VEČER: TREKING V DOLINI NAARPHU V NEPALU 

Predavanje Jelene Justin

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

Petek, 22. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, ob 20.00

SLOVENSKI VEČER & ANSAMBEL DONAČKA,

20.00 – 22.00 brezplačna pogostitev, 21.00 & 22.30 večer narodno 
zabavne glasbe

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

Sobota, 23. september • Kranjska Gora, center, ob 9.00

PRVAK JULIJSKIH ALP

Nagrada za prvo mesto – 1.000 EUR / ekipo. Prijave in info:  
info@kranjska-gora.eu, 04 580 94 40, www.kranjska-gora.si/sl/ 
dogodki/2017/prvak-julijskih-alp

Organizator: Turizem Kranjska Gora

Sobota,  23. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00

THE SHAKIN' CADILLACS

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

Nedelja, 24. september • Podkoren

KORENŠKI SMENJ 
Organizator: KPD Podkoren, Info: mateja.cuznar@telemach.net;  
041 532 362

Sreda, 27. september • Rateče, Kajžnkova hiša ob 18.00

ČUDEŽNA MOČ VODE V OBREDJU IN V PESEMSKEM IZROČILU 

muzejski večer s predavanjem Marije Klobčar ob Dnevih evropske 
kulturne dediščine

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice in ZRC SAZU,  
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Petek, 29. september • Mojstrana Slovenski planinski muzej, ob 18.00

MUZEJSKI VEČER: GORSKI MARATON TREH DOLIN 

Predavanje Francija Teraža s soorganizatorji

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej 
in PD Dovje Mojstrana, Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, 
info@planinskimuzej.si 

Petek, 29. september • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 20.00

HELP! A BEATLES TRIBUTE BAND

20.00 – 22.00 brezplačna pogostitev, 21.00 & 22.30 večer  
zabavne glasbe

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

Sobota, 30. september – Nedelja, 1. oktober • Planica, Nordijski 
center, ob 9.00

FIS POLETNA VELIKA KOMBINACIJA V NORDIJSKI  
KOMBINACIJI - MOŠKI

Organizator: Smučarska zveza Slovenije, Organizacijski komite  
Planica, Info: planica@sloski.si

Sobota,  30. september • Kranjska Gora, Teater Korona,  
Casinò & Hotel, ob 21.00 in 23.00

GRIFF – ZUCCHERO TRIBUTE BAND

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

Nedelja, 1. oktober • Dovje, Kulturni dom, ob 18.00 

MEDNARODNI DAN STAREJŠIH

Organizator: DU Dovje - Mojstrana,  
Info: du.dovjemojstrana@gmail.com, 031 852 386 

Sreda, 4. oktober • Kranjska Gora, Liznjekova domačija ob 16.00

DELAVNICA – PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI IN IZDELOVANJE  
MASLA V PINJI

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice,  
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: »VZPON NA GORO« 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 
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REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO : 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

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

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 

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

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO : 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

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

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 
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www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO : 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 

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

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: »MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE«

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

MUZEJSKA RAZSTAVA: »ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT V DOLINI« 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 
• Rateče, Kajžnkova hiša

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

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: »JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA«
• Rateče, Kajžnkova hiša

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

Petek, 20. jan. – petek, 15. sep. • Mojstrana, Slovenski planinski muzej
GOSTUJOČA MUZEJSKO-DOKUMENTARNA RAZSTAVA:  
»NAŠI GORSKI STRELCI«

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski  
muzej, Goriški muzej in Društvo Soška fronta 1915 - 1917,  
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Petek, 9. junij – Nedelja, 17. september • Kranjska Gora, Liznjekova domačija

MUZEJSKA RAZSTAVA: »IZ ZASEBNIH ZBIRK IV.« 

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

september 2017



 

H
IT

 A
LP

IN
E

A 
D

.D
.,

 B
O

R
O

VŠ
K

A 
C

E
S

TA
 9

9
, K

R
AN

JS
K

A 
G

O
R

A
H

IT
 D

.D
. N

O
VA

 G
O

R
IC

A
, D

E
LP

IN
O

VA
 7

 A
, N

O
VA

 G
O

R
IC

A


