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recepti iz gorenjskega  
glasa, zbrani v knjigi

www.gorenjskiglas.si

Knjiga receptov je bila ustvarjena z namenom, da na enem mestu zberemo recepte, ki 
so bili objavljeni v Gorenjskem glasu v rubriki Lahke jedi. Recepti so razvrščeni po letnih 
časih, da bi čim bolj izkoristili sezonske in doma pridelane sestavine, ki jih najdete tudi v 
vsaki manjši trgovini. Knjiga v priročni vezavi s špiralo bo vsak dan na vašem kuhinjskem 
pultu. Naj ta knjižica pripomore k temu, da bo kuhanje še večje veselje in užitek!

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,  
jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Kranjskogorski občinski svetniki so 
se v začetku oktobra zbrali na zadnji 
seji v tem mandatu. Osrednja točka 
dnevnega reda je bil proračun občine 
za prihodnje leto, ki so ga svetniki v 
prvem branju tudi potrdili. Za leto 
2019 tako občina načrtuje nekaj več 
kot deset milijonov evrov, kar je za 
slab milijon več kot lani. Povišanje gre 
predvsem na račun predvidene višje 
turistične takse, zbranega komunal-
nega prispevka in davka na promet 
nepremičnin ter sofinanciranj države 

za projekte, povezane z odpravljanjem 
posledic naravnih nesreč.
Načrtovani odhodki znašajo 11,7 milijo-
na evrov, kar pomeni 1,5 milijona pro-
računskega primanjkljaja, ki se bo kril 
iz ocenjenega ostanka sredstev lanske-
ga leta, so pojasnili na občinski upravi.
Občina Kranjska Gora bo tudi v pri-
hodnjem letu dobršen del sredstev 
namenila za cestno infrastrukturo s 
poudarkom na vzdrževanju cest na 
Dovjem in v Gozdu - Martuljku ter v 
Mojstrani, kjer bodo v sklopu projek-
ta umirjanja prometa v dolini Vrata 
urejali parkirišča. Za gospodarstvo in 

turizem je namenjenih dobrih sedem 
odstotkov proračuna, prav toliko kot 
za prostorsko planiranje, stanovanj-
ske zadeve in komunalno dejavnost. 
Za prihodnje leto je v načrtu tudi 
ureditev novega otroškega igrišča na 
Dovjem, med večjimi načrtovanimi 
investicijami pa so še začetek gradnje 
novega vrtca v Mojstrani in ureditev 
drsališča pod žičnico v Mojstrani, za 
kar je v proračunu načrtovanih dvesto 
tisoč evrov.
Občinski svet je potrdil predlog prora-
čuna v prvi obravnavi in ga posredo-
val v tridesetdnevno javno obravnavo.

Na zadnji seji o proračunu za prihodnje leto
Kranjskogorski občinski svet se je prejšnji mesec sestal še na zadnji seji  
v tem mandatu. Svetniki so na seji v prvem branju potrdili proračun občine  
za prihodnje leto in ga posredovali v tridesetdnevno javno obravnavo.

MARJANA AHAČIČ

V nedeljo, 18. novembra, bomo tako kot 
v ostalih 211 občinah po Sloveniji tudi 
v Kranjski Gori volili župana in člane 
občinskih svetov ter člane svetov vseh 
petih krajevnih skupnosti v občini. 
Kandidati so morali že sredi oktobra 
pri občinskih volilnih komisijah vloži-
ti kandidature, katerih zakonitosti so 
občinske volilne komisije preverjale 
do konca meseca, ko so tudi sestavile 
potrjene liste kandidatov, ki jih bodo 
danes, 2. novembra, javno objavile.
V občini Kranjska Gora se za nov župan-
ski mandat poteguje le en kandidat, to 
je dosedanji župan Janez Hrovat, ki je 
Občino Kranjska Gora vodil zadnja šti-
ri leta. Za mesta v šestnajstčlanskem 
občinskem svetu pa je bilo vloženih 
pet kandidatnih list; predlagali so jih: 

Slovenska demokratska stranka – SDS, 
Nova Slovenija krščanski demokrati – 
N.Si, Darja Hrovat in skupina volivcev 
– Alpska lista Janeza Hrovata, Socialni 
demokrati – SD in Stanka modernega 
centra – SMC. Trenutno je v občinskem 
svetu Kranjske Gore zastopano šest 
strank oziroma list, prepričljivo večino 
v njem pa ima z osmimi predstavniki 
županova Alpska lista.
Dne 19. oktobra se je začela volilna 
kampanja, med katero nas bodo kan-
didati poskušali prepričati, da so prav 
oni najboljši za vodenje občin v nasle-
dnjih štirih letih. Volilna kampanja se 
lahko začne najprej 30 dni pred dnem 
glasovanja, končati pa se mora naj-
kasneje 24 ur pred dnem glasovanja. 
Sledi volilni molk, ki traja do zaprtja 
volišč. Za volilno kampanjo veljajo vse 
politične oglaševalske vsebine in dru-

ge oblike politične propagande, ka-
terih namen je vplivati na odločanje 
volivcev pri glasovanju na volitvah, pa 
naj bodo to objave v javnih medijih, 
plakati, javna zborovanja ali predsta-
vitve.

Sredi meseca bodo lokalne volitve
Tretjo nedeljo v novembru bodo tudi v Kranjski Gori volitve županov ter članov 
občinskih svetov in svetov krajevnih skupnosti. Edini županski kandidat na 
tokratnih volitvah v Kranjski Gori je dosedanji župan Janez Hrovat. 

V občini Kranjska Gora se za 
nov županski mandat poteguje 
le dosedanji župan Janez 
Hrovat, za mesta v občinskem 
svetu pa SDS, N.Si, Alpska 
lista, SD in SMC. Trenutno je v 
šestnajstčlanskem občinskem 
svetu zastopano šest strank 
oziroma list, prepričljivo 
večino v njem pa ima z osmimi 
predstavniki županova Alpska 
lista.
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OBVESTILO
Komunala Kranjska Gora obvešča uporabnike javne služ-
be zbiranja komunalnih odpadkov v občini Kranjska Gora, 
da je za mešano embalažo zagotovila zabojnike velikosti 
120 l in 240 l.

Zabojnike bodo zainteresirani uporabniki prevzeli na se-
dežu Komunale, Spodnje Rute 50, Gozd - Martuljek, na 
podlagi predhodno oddane vloge, od 3. 1. 2019 dalje. 
Vloga oz. obrazec za dodelitev zabojnika je na voljo na 
spletni strani podjetja www.komunala-kg.si.

Za vse informacije lahko pokličete na tel. številko Komu-
nale 045/88 11 56 ali postavite vprašanje po elektronski 
pošti info@komunala-kg.si.

Komunala Kranjska Gora, d. o. o.
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KARMEN SLUGA

Policijska uprava Kranj je v sodelovanju s Policijsko postajo 
Kranjska Gora v samem vrhu v Sloveniji po številu preven-
tivnih projektov. Letos so za promocijo prvič uporabili tudi 
Facebook, kar se je izkazalo za zelo dobro zamisel. Policij-
ska uprava Kranj je prek svojega Facebook profila (@poli-
cijska uprava kranj) pozvala občane, naj sporočijo, kje so 
nevarne šolske poti, ki bi jih bilo treba do začetka novega 
šolskega leta urediti, popraviti ali spremeniti. Odziv z vse 
Gorenjske je bil izjemen, zato so se odločili, da vse skupaj 
nadgradijo in v Kranjski Gori so posneli videospot o nevar-
nih mestih na šolskih poteh. 
Pomočnik komandirja na Policijski postaji Kranjska Gora 
Roland Brajič je k sodelovanju povabil glasbenika in tre-
nerja borilnih veščin Denisa Porčiča - Chorchypa in nastal 
je videospot, ki ga je kliknilo že več kot 11 tisoč uporabni-
kov Facebooka. To je snovalcem seveda dalo nov zagon in 
posneli so še naslednje preventivne spote: Hitrost, v kate-
rem sodeluje tudi znani slovenski igralec Matjaž Javšnik 

(50.000 ogledov), Hoja v gore (27.000 ogledov), Varna šolska 
pot (11.500 ogledov), Tatvina koles (18.000 ogledov), Varno-
stna razdalja (11.000 ogledov), Pešec z mobitelom (20.000 
ogledov), Prvošolec na šolski poti (6000 ogledov), Prvošolec 
na šolski poti 2 (3000 ogledov), Varnostni pas (18.000 ogle-
dov) …  
»Veseli nas, da so ljudje spote vzeli za svoje, da si jih radi 
pogledajo, predvsem pa, da imajo preventivni učinek. Tudi 
v prihodnje ne bomo počivali, pač pa bomo snemali še na-
prej – najprej bosta na vrsti spota Prvošolec na šolski poti 3 
in Varna vožnja pozimi, zato nas le poiščite na Facebooku, 
delite objave in seveda dobronamerne nasvete tudi upo-
števajte. Verjamemo, da bomo skupaj dosegli enoten cilj: 
Želimo, da živite varno!« je povedal pomočnik komandirja 
na Policijski postaji Kranjska Gora Roland Brajič.

Preventiva prek  
Facebooka
V Kranjski Gori so posneli videospot  
o nevarnih mestih na šolskih poteh.  
Spot, v katerem nastopa Denis Porčič 
- Chorchyp, si je ogledalo že več kot 
enajst tisoč uporabnikov Facebooka.

Kranjskogorski policisti in znane osebnosti skupaj za varnejše 
razmere na cestah

Izvajalci preventivnih dejavnosti v občini Kranj-
ska Gora bodo tudi letos, že osemnajsto leto 
zapored, obeležili preventivni mesec november. 
"To je mesec, ko z bolj zgoščenimi aktivnostmi 
želimo javnost seznanjati o pomenu preventiv-

nih dejavnosti na področju zasvojenosti pa tudi o zasvojeno-
sti. Pri tem pa ne mislimo le na zasvojenost s psihoaktivnimi 
snovmi kot so alkohol, tobak, prepovedane droge, zdravila, 
temveč tudi na zasvojenosti, ki so povezane z drugimi obli-
kami tveganega obnašanja, kot so motnje prehranjevanja, 
zasvojenost z internetom in družabnimi omrežji, z igrami na 
srečo, z delom …" je v imenu organizatorjev povedala Vlasta 
Skumavc Rabič. Lokalna akcijska skupina je zato pripravila 
pester program aktivnosti za učence osnovnih šol, za otroke 
iz vrtcev pa tudi za starše, učitelje in ostale občane. Program 
je objavljen v preglednici na 20. strani Zgornjesavca. Vse ak-
tivnosti so za udeležence brezplačne, saj jih financira Občina 
Kranjska Gora.

Preventivni november
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To jesen so vendarle dokončno uredili krožišče na vhodu v 
Rateče, od koder se z državne regionalke odcepi cesta proti 
središču vasi oziroma proti Planici. Kot je povedala predse-
dnica sveta krajevne skupnosti Rateče - Planica in najbližja 
soseda novega krožišča Sonja Kavalar, so domačini novo 
prometno ureditev težko pričakovali, saj se je promet, odkar 
so staro križišče preoblikovali v krožišče, občutno umiril. 
»Posebej kritično je bilo zadnjih nekaj let, odkar je na drugi 
strani ceste urejeno športno igrišče. Postavili smo ga na-
mreč po tem, ko nam je bilo obljubljeno, da bo krožišče ure-
jeno že do leta 2012. Res je bilo nevarno prečkanje ceste, na 
katerih so bile zaradi dolge ravnine hitrosti izjemno velike,« 
je še povedala Kavalarjeva. Na krožišče so umestili skulptu-
ro, ki simbolno prikazuje planiške skakalnice. Zasnoval jo 

je dekan Fakultete za arhitekturo Matej Blenkuš, iz kortena, 
vremensko odpornega jekla, ki bo šele sčasoma ustvarilo 
neprepusten zaščitni sloj patine in s tem dokončno barvo. 
Izdelal ga je domači mojster Andrej Bizjak.

Na krožišču simbolne 
skakalnice

MARJANA AHAČIČ

Prenova cestne infrastrukture na Dovjem je v glavnem 
dokončana. Za zahteven projekt popolne sanacije cest v 
centru vasi, ki je vključeval tudi gradnjo nove komunal-
ne infrastrukture, je Občina Kranjska Gora namenila okoli 
600 tisoč evrov; del sredstev je prek SVLR prispevala tudi 

država. Kot je povedal župan Janez Hrovat, je pri prenovi 
korit za napajanje živine v središču vasi sodelovala tudi 
agrarna skupnost.
Po načrtih bodo v prihodnjem letu na že pripravljenem ze-
mljišču nasproti cerkve na Dovjem uredili še parkirišče, 
zraven pa tudi otroško igrišče, in s tem bo projekt urejanja 
infrastrukture na Dovjem načeloma zaključen.

Temeljito prenovili infrastrukturo na Dovjem
Za prenovo cest, vključno s komunalno infrastrukturo, je občina namenila  
več kot pol milijona evrov. Sledi še ureditev parkirišča in otroškega igrišča 
nasproti cerkve.

Na Dovjem so temeljito rekonstruirali cestno infrastrukturo.Nasproti cerkve bodo uredili še parkirišče in otroško igrišče.
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Sredi oktobra so slovesno odprli preurejeno večnamensko 
športno igrišče ob Osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski 
Gori. Igrišče, veliko 2200 kvadratnih metrov, so preplasti-
li s sintetičnimi športnimi prevlekami, uredili in razširili 
atletsko stezo, vgradili novo športno opremo za igre z žogo 
in uredili nov betonski peskovnik z leseno nadstrešnico. 
Nova pridobitev igrišča je tudi kovinska demontažna tri-
buna za gledalce s 66 sedeži. Nekaj manj kot štiristo tisoč 
evrov vredno investicijo je izvedlo podjetje Kovinar – gra-
dnje ST z Jesenic, sredstva zanjo pa je zagotovila Občina 
Kranjska Gora ob podpori Fundacije za šport, ki je za pro-
jekt prispevala 38 tisoč evrov.
»To igrišče smo res potrebovali, tako otroci od vrtca naprej 
za igranje, prostočasne dejavnosti kot šolarji za pouk špor-
ta. Igrišče je namenjeno predvsem otrokom in mladini iz 
Kranjske Gore, a tudi kakšna ekipa bo lahko v poletnem 
času v dogovoru s šolo uporabila terene,« je povedal župan 
Kranjske Gore Janez Hrovat.

Ravnatelj OŠ Josipa Vandota Milan Rogelj je zadovoljen, ker 
je bila obnova in posodobitev igrišča izvedena zelo kako-
vostno. »Ta objekt bo zagotovo za naslednjih trideset let, 
ne samo za šolo in vrtec, ampak tudi za turiste, občane, 

vsa športna društva, ki hodijo v Kranjsko Goro. Igrišča ne 
bomo zapirali, želimo, da živi tudi v popoldanskem času,« 
je poudaril.
Z novo investicijo so zadovoljni tudi kranjskogorski tu-
ristični delavci. »V zadnjih letih je bilo v destinaciji ve-
liko investirano v športne objekte, kar nas veseli. Vsaka 
takšna pridobitev, kot je obnovljeno igrišče, se mi zdi za 
razvoj produkta športnega turizma velika stvar,« poudar-
ja direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber. »Predvsem 
ker smo bili prejšnja leta vezani predvsem na notranje 
površine, poleti pa se večina ekip raje giblje v naravi. V za-
dnjih letih smo na tem področju zelo napredovali najprej 
z izgradnjo Športnega centra Planica, nato z dograditvi-
jo Športnega parka Ruteč, z novo pridobitvijo pri osnovni 
šoli pa je Kranjska Gora ponudbo na tem področju le še 
nadgradila.«
Glavne športne dejavnosti, na katere stavi kranjskogorski 
turizem, so sicer košarka, rokomet, nogomet. »Z novo pri-
dobitvijo pa lahko računamo tudi na športe, ki jih doslej 
nismo imeli, torej športe, vezane na tek, atletiko ... Pov-
praševanja ekip za športne priprave je ogromno. To je se-
gment, ki ga doslej nismo imeli in ga bomo lahko tržili,« 
dodaja Veber.
Kranjska Gora se sicer med številnimi športnimi klubi 
in reprezentancami zadnja leta vse bolj uveljavlja kot iz-
brana destinacija za športne priprave. V hotelih Hit Alpi-
nea, kjer zagotavljajo nočitvene kapacitete za športnike, 
so zadovoljni, da jim je v Kranjsko Goro uspelo pritegniti 
slovenske športnike, vedno bolj množično pa prihajajo 
tudi ekipe iz tujine. Letos so tako športniki na pripravah 
ustvarili že desetino vseh nočitev v destinaciji v poletni 
sezoni.

Prenovili športno igrišče
Športno igrišče pri Osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori bodo lahko 
uporabljali šolarji, prebivalci Kranjske Gore, obiskovalci in tudi športniki,  
ki v Kranjsko Goro prihajajo na priprave.

»To igrišče smo res potrebovali, tako otroci od 
vrtca naprej za igranje, prostočasne dejavnosti 
kot šolarji za pouk športa. Igrišče je namenjeno 
predvsem otrokom in mladini iz Kranjske Gore, 
a tudi kakšna ekipa bo lahko v poletnem času v 
dogovoru s šolo uporabila terene,« je povedal 
župan Kranjske Gore Janez Hrovat.
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Priznanja najboljšim v akciji, ki je 
bila letos že 27. po vrsti, so podelili na 
osrednjem turističnem dogodku v Slo-
veniji – Dnevih slovenskega turizma, 
ki so bili v Portorožu med 8. in 10. ok-
tobrom.
Letos se je na državno tekmovanje ak-
cije Moja dežela – lepa in gostoljubna 
uvrstilo 105 mest in krajev, dvajset 
kampov in glampingov, šest mladin-
skih prenočišč, 21 tematskih poti in 
vsi Petrolovi bencinski servisi. Pri-
znanja so podelili najbolje ocenjenim 
mestom, turističnim, zdraviliškim in 
izletniškim krajem, kampom, glam-
pingom, mladinskim prenočiščem, 
mestnim, vaškim in trškim jedrom, 
tematskim potem in Petrolovim ben-
cinskim servisom ter zmagovalcem 
spletnega glasovanja. Med zmagoval-
ci je tudi nekaj gorenjskih turističnih 
destinacij in produktov, med turistič-
nimi kraji pa je prvo mesto pripadlo 
Kranjski Gori.
Zelo nas veseli, da so tudi v strokov-
nih krogih spoznali, da Kranjska 
Gora z leti napreduje. Prav priznanje 
za najlepši turistični kraj v Sloveni-
ji nam veliko pomeni. To seveda ne 
pomeni, da bodo zdaj turisti sami od 
sebe hodili v Kranjsko Goro, daje nam 
predvsem zavezo za naprej in tudi po-
trditev, da smo na pravi poti. Veliko 
smo vložili v urejenost kraja, kar je 
očitno, a nas kljub temu še čakajo iz-
zivi. Pri sami nominaciji smo bili zato 
predvsem pozorni na minuse, ki jih 
je našla komisija, in zavezali smo se, 
da bodo prav ta področja fokus našega 
dela v prihodnosti. To pa so predvsem 
manjši detajli, ki jih domačini obi-

čajno sploh ne opazijo, gostje pa jih: 
urejenost glavnega parkirišča pred 
Kranjsko Goro, reklamni panoji, ki so 
moteči v našem okolju, vzdrževanje 
javnih tabel in razsvetljava, skratka 
malenkosti, mimo katerih gremo več-
krat dnevno, pa jih naše oči ne zazna-
vajo več, oko turista in obiskovalca pa 
jih. Ko bomo te detajle uredili, bo to 
dobro tako za turiste kot za občane 
Kranjske Gore," je prepričan Blaž Ve-
ber, direktor Turizma Kranjska Gora.
V okviru Dnevov slovenskega turizma 
je potekal tudi 65. Gostinsko-turistični 
zbor Slovenije in v dveh dneh postre-
gel z 28 tekmovanji, predavanji, okro-
glimi mizami in različnimi turistič-
no-gostinskimi nagradami za dobro 
opravljeno delo v preteklosti. Med pre-
jemniki priznanj Turistično-gostinske 
zbornice za kakovost in uspešnost so 
tudi zaposleni Skupine Hit, družba Hit 
Alpinea in igralniško-zabaviščni cen-
ter Korona iz Kranjske Gore. Iz kranj-
skogorske ekipe sta priznanje preje-
la Marija Zupan Falak, vodja hotela 
Korona, za posebne dosežke pri delu 
in doprinos k dvigu storitve, in Fedja 
Pobegajlo, nekdanji direktor, zdaj pa 
vodja trženja v družbi Hit Alpinea, za 
izjemen prispevek k razvoju sloven-
skega turizma.
Skupino Hit je na tekmovanjih leto-
šnjega GTZ zastopalo 12 zaposlenih, in 
sicer 11 iz matične družbe Hit in ena 
predstavnica iz kranjskogorske druž-
be Hit Alpinea – Maša Potočnik, zapo-
slena kot receptorka v Ramada Resor-
tu Kranjska Gora. Skupaj so osvojili 
šest medalj in 12 priznanj.
»Ponosni smo na svoje zaposlene, pre-
jemnike priznanj, ki si v Hitu skupaj s 
sodelavci prizadevajo za kakovostne 

gostinsko-turistične storitve. Skrb za 
goste je ključno vodilo, ki nam prinaša 
njihovo zvestobo ter hkrati omogoča 
uresničevanje naših poslovnih ciljev,« 
je ob podelitvi povedal Danjel Mlečnik, 
predsednik uprave družbe Hit.
Kamp Kamne z Dovjega, ki ga vodi 
Ana Voga, pa je prejel priznanje za tri-
deset let delovanja.
"Vsi, ki delamo v turizmu, se dobro 
zavedamo, da turistični kraji z leti 
izredno napredujejo, zato smo bili 
presenečeni, da smo prav mi preje-
li priznanje za prvo mesto," je pove-
dala Klavdija Gomboc, predsednica 
Turističnega društva Kranjska Gora. 
"Nagrada je predvsem velika odgovor-
nost za naprej, zato gre zahvala vsem 
domačinom, članom turističnega 
društva in vsem ostalim turističnim 
delavcem, ki se trudimo, da je naša 
dolina vsak dan lepša, bolj urejena in 
gostoljubna."

Kranjska Gora, najlepši turistični kraj
Turistična zveza Slovenije je v začetku oktobra podelila priznanja najboljšim v 
letošnji akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna. Kranjska Gora je prejela naziv 
najlepšega turističnega kraja, odlično pa so se odrezali tudi turistični delavci 
družbe Hit: Marija Zupan Falak, vodja hotela Korona, je prejela priznanje  
za posebne dosežke pri delu, Fedja Pobegajlo pa priznanje za izjemen prispevek  
k razvoju slovenskega turizma.

Fedja Pobegajlo
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Gorenjska turistična zveza je na letošnjem, že 48. srečanju 
gorenjskih turističnih delavcev oktobra v Kranju podelila 
več priznanj v okviru akcije TZS Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna in pod sloganom Dober zgled, drobne posebnosti, ki 
bogatijo kraj, izbrala tudi Kranjsko Goro. "Kranjska Gora se 
zadnja leta zelo trudi, da na področju urejenosti kraja obi-
skovalcem, domačinom in turistom nudi prijazen sprejem 
in gostoljubje. V zadnjem letu je bilo urejenih več pozdrav-
no-informativnih tabel, nov trg v centru Kranjske Gore, pot, 
ki povezuje kraj z Jasno, športni park Pišnica, urejene so 
bile sprehajalne, kolesarske poti," je pojasnila Mirjam Pa-
vlič z Gorenjske turistične zveze. Med prizadevnimi člani 
TD Kranjska Gora je priznanje prejela tudi dolgoletna čla-
nica upravnega odbora in predsednica turističnega društva 
Klavdija Gomboc, ki je tudi glavna pobudnica prireditev in 
akcij v društvu.
"Turistično društvo Kranjska Gora je eno najstarejših turi-
stičnih društev v Sloveniji. Prioriteta vseh, tudi našega, je 
urejanje in ocvetličenje krajev. Te naše vizije se strogo drži-
mo," je povedala Klavdija Gomboc. "V 170-članskem društvu 
se trudimo, da vsako leto ogromno prostovoljnih ur name-
nimo čiščenju in urejanju kraja. Zadnja velika akcija, ki 
smo jo pripravili, je bila namenjena čiščenju igrišča za golf 
in njegove okolice. Udeležilo se je je kar okoli petdeset čla-
nov, kar pomeni, da res skrbimo za svoj kraj in da nam ni 
vseeno, če so pri nas divja odlagališča. Ponosna sem, da še 
vedno znam motivirati naše člane, ki radi pridejo na akci-
je. Po navadi se imamo prijetno, tudi če je delovno. Vmes 
se pogovorimo o izzivih, načrtih in težavah, izmenjamo si 
mnenja. Mislim, da ljudje danes to pogrešajo, zato s po-
nosom povem, da nas je na akcijah vsako leto več. Prav je 
tako in to tradicijo bomo prav gotovo nadaljevali.

Priznanja za turistične 
delavce

Nagrajenci, med katerimi je tudi Klavdija Gomboc, predsednica 
Turističnega društva Kranjska Gora

Bogdan Janša, nosilec liste
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Socialni  
demokrati

MI VAS NE BOMO RAZOČARALI, 
      ZATO OBKROŽITE ŠTEVILKO     4    LISTO

Nadaljujmo skupaj
Prizadevali si bomo:
	 za	razvoj	gospodarstva	–	oživitev	obrtnih	con
	 za	izgradnjo	neprofitnih	stanovanj	in	otroških	igrišč	v	vsaki	vasi
	 za	varne	prometne	poti,	ureditev	sprehajalnih	poti	in	varne	šolske	poti
	 za	ureditev	hudournikov	v	sodelovanju	z	Agencijo	RS	za	okolje	(ARSO)

KANDIDATNA	LISTA	SOCIALNIH	DEMOKRATOV	
ZA	ČLANE	OBČINSKEGA	SVETA
1.	 JANJA	DOLHAR	 2.	 IZIDOR	PODGORNIK	
3.	 BOJANA	POTREBUJEŠ	 4.	 BLAŽ	KNIFIC	
5.	 LORNA	RESMAN	 6.	 HRUSTE	TALIČ
7.	 DOMINIKA	TEPIJA	RERŠIN	 8.	 NEJC	URBANC	
9.	 ERIKA	PETRIČ	 10.	 VLADIMIR	OMAHNA	
11.	 GABRIELA	MERNIK	 12.	 ANŽE	LAVTIŽAR
13.	 ALEKSANDRA	CIZELJ	 14.	 GABER	ŠTRITOF	
15.	 ANDREJA	KRIŽELJ	 16.	 ZORAN	KRAMAR	
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MARJANA AHAČIČ

Komunala Kranjska Gora tudi v letošnjem šolskem letu v 
sodelovanju s komunalnim podjetjem JEKO z Jesenic iz-
vaja projekt Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospo-
dinjstev. "Cilj projekta je predvsem ekološko ozaveščanje 
učencev, preko njih pa tudi njihovih staršev in širšega lo-
kalnega okolja. Z njim želimo dolgoročno zmanjšati ško-
dljive vplive na okolje zaradi neprimernega načina odlaga-
nja odpadnega jedilnega olja. Projekt, ki se izvaja v občinah 
Zgornje Gorenjske, je zasnovan kot tekmovanje v zbiranju 
odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v četrtih razre-
dih osnovnih šol," je povedal direktor Komunale Kranjska 
Gora Blaž Knific.  

V občini Kranjska Gora so tako v začetku oktobra izvedli 
izobraževanje za 46 četrtošolcev v obeh osnovnih šolah. 
Med drugim so učenci izvedeli, da olja, ki nam ostane po 
cvrtju ali peki, nikakor ne zlivamo v straniščno školjko, 
greznico ali odtočni sistem, saj lahko zamašimo odtočne 
cevi ali celo čistilne naprave, s tem pa lahko ustvarimo 
veliko škodo v odtočno-kanalizacijskem sistemu. "Odpa-
dno olje sodi v zbirni center, kjer ga zbiramo v posebnem 
zabojniku, tja pa ga lahko občani prinesejo v plastenkah 
od olja, pijač, v kozarcih za vlaganje ali v podobni emba-

laži, ki jo je predhodno treba očistiti," poudarja Knific in 
pri tem opozarja,da med odpadna jedilna olja uvrščamo 
rastlinska olja (npr. olivno olje, sončnično olje, repično 
olje … in olja iz različnih semen) ter rastlinske maščo-
be (npr. margarina ali maslo, ki ostaneta po cvrtju), ne 
pa tudi avtomobilskega olja, ki ga z odpadnim jedilnim 
oljem ne smemo mešati. Reciklirano olje je mogoče pre-
delati v bio-dizel, torej ekološko gorivo, ki ne onesnažuje 
okolja, glicerin, ki ostane pri predelavi, pa se uporablja v 
farmacevtski industriji.

Vsak četrtošolec je že prejel posebno plastenko za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja ter glicerinsko milo. V okviru pro-
jekta Zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstev bodo učenci 
v naslednjih mesecih odpadno jedilno olje iz gospodinjstev 
prinašali v Zbirni center Tabre, junija pa bo za zmagovalni 
oddelek četrtega razreda iz vsake občine, ki sodeluje v pro-
jektu in bo zbral največ odpadnega jedilnega olja na učen-
ca, organiziran izlet v Piran. 

Ozaveščajo o pravilnem odlaganju olja 
Komunala Kranjska Gora tudi v letošnjem šolskem letu skupaj z jeseniškim 
komunalnim podjetjem JEKO izvaja projekt zbiranja komunalnega olja iz 
gospodinjstev. Projekt je zasnovan kot tekmovanje v zbiranju odpadnega olja,  
v katerem sodelujejo učenci četrtih razredov osnovnih šol.

Na izobraževanju za četrtošolce je bila tudi maskota Sončnica, 
ki je otroke poučila, zakaj je neprimerno odlaganje odpadnega 
jedilnega olja škodljivo za okolje.

Med odpadna jedilna olja uvrščamo rastlinska 
olja (olivno olje, sončnično olje, repično olje 
...) ter rastlinske maščobe (npr. margarina 
ali maslo, ki ostaneta po cvrtju), ne pa tudi 
avtomobilskega olja.

Zbirni center in kompostarna v Tabrah sta 
odprta ob ponedeljkih od 7. do 15. ure, od torka 
do petka od 11. do 17. ure in vsako prvo soboto 
v mesecu od 8. do 12. ure. Ob nedeljah in 
praznikih je zbirni center zaprt.

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju z Mestno 
občino Ljubljana prihodnji četrtek, 8. novembra, vabi na preda-
vanje z naslovom 'Ali so invazivne tujerodne rastline lahko tudi 
koristne?'. Predavanje se bo v dvorani nad gasilskim domom 
v Gozdu - Martuljku začelo ob 19. uri. Na agenciji prijave na 
predavanje sprejemajo do 5. novembra oziroma do zapolnitve 
mest, je sporočil Ambrož Černe. 

So invazivke lahko tudi koristne?



MARJANA AHAČIČ

Sredi oktobra je bila zaključena temeljita obnova nekaj več 
kot kilometer dolgega odseka ceste, ki vzporedno z glavno 
cesto in sprehajalno potjo pelje od Požgancovega mostu do 
nekdanje tovarne Lip v Mojstrani. Cesto je obnovila drža-
va, Komunala Kranjska Gora pa je na zelenici med cesto in 
sprehajalno potjo, ki teče po trasi nekdanje železnice, zasa- dila prva tri drevesa v okviru projekt ozelenjevanja, s kate-

rim bodo po vsej občini posadili okoli petdeset kvalitetnih, 
več kot dva metra visokih dreves. Sredstva zanje so zagoto-
vili s prodajo zbranih lesnih odpadkov.
"V letošnjem letu bomo s prodajo odpadnega lesa in vej 
zaslužili okoli šest tisoč evrov. Za ta denar bomo kupili 
petdeset sadik dreves, ki jih bodo zasadili strokovnjaki iz 
drevesnice Špur Medvode. Drevesa bomo posadili ob kole-
sarki stezi in peš poteh, v Jasni in na pokopališču v Kranj-
ski Gori. Posadili bomo jerebike in glog, to sta vrsti, kate-
rih plodovi v gozdu predstavljajo hrano za ptice. Poleg teh 
dveh vrst dreves bomo posadili še rdeči bor, breze, gorski 
javor, ostrolistnati javor, macesen in bor," je povedal Blaž 
Knific, direktor javnega podjetja Komunala Kranjska Gora.

Zbrali veje in zasadili 
mlada drevesa

Veje in les, ki ga pripeljejo občani in ki ga na Komunali naberejo 
pri čiščenju javnih površin, zmeljejo in prodajo, sredstva pa 
namenijo za nakup in zasaditev novih dreves.

Drevesa so najprej posadili na zelenici v Mojstrani.

SPOŠTOVANE SOOBČANKE IN SOOBČANI,
 
sem Uroš, nosilec liste NSi v naši občini. 
Kandidati smo prepričani, da živimo v najlepši 
občini, najlepše dežele, obkroženi z najboljšimi 
ljudmi. In za to smo hvaležni. Kot domačin, 
prostovoljec in mali podjetnik, vidim v tem 
številne razvojne priložnosti. Kot strokovnjak za 
delo za in z ljudmi pa se zavedam, da morajo le 
te biti usmerjene v korist ljudi, domačinov. Imena 
in osebnosti naših kandidatov so zagotovilo, da 

mislimo resno in da naš in vaš glas veljata!”

1. UROŠ KOPAVNIK, 18.07.1977, Mojstrana
2. dr. MARIJA ROGAR, 27.02.1983, Rateče
3. SLAVKO KANALEC, 04.07.1967, Kranjska Gora
4. SONJA GRILC, 27.05.1976, Podkoren
5. GUSTI LUZAR, 10.06.1958, Gozd Martuljek
6. PETRA MLINAR, 06.12.1972, Kranjska Gora
7. STANISLAV JAKELJ, 27.10.1971, Kranjska Gora
8. POLONCA KRAMAR, 07.07.1967, Podkoren
9. dr. STANISLAV KLINAR, 29.04.1933, Mojstrana

10. dr. JANEZ MLINAR, 24.07.1971, Kranjska Gora

ZA KRANJSKO GORO

MISLIMO RESNO
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Tjaša PRUSNIK
Miha BREMEC
Urška KOMAR
Andrej ŽEMVA
Željka PEŠUT
Franci KOLMAN

Kandidatke in kandidati za  
občinski svet Občine Kranjska Gora

Rateče in Planica

Rute in Srednji vrh

Mojstrana

Podkoren

Dovje

Kranjska Gora

Belca

Zgornja Radovna
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MARJANA AHAČIČ

"S prijatelji iz Santa Marinelle, ki že 
dve desetletji v skupinah prihajajo v 
Kranjsko Goro, smo se že dolgo pogo-
varjali o tem, da bi listino o pobratenju 
podpisali tudi naše in njihovo društvo 
upokojencev in tako nadgradili prija-
teljstvo. Pobudo za to so dali upoko-
jenci iz Santa Marinelle (Circolo Over 
60 di Santa Marinella), mi pa smo jo 
z veseljem sprejeli," je povedal predse-
dnik več kot štiristočlanskega Društva 
upokojencev Kranjska Gora Florjan 
Radon. Listino o pobratenju, s katero 
se zavezujeta, da bosta sodelovali na 
socialni, kulturni in športni ravni, sta 
društvi podpisali sredi oktobra, ko je 
v Kranjsko Goro spet prišla na obisk 
skupina iz Santa Marinelle. Med eno-
tedenskim dopustom v Kranjski Gori 
so kar nekaj časa preživeli skupaj, 
med drugim so imeli v Gostilni pri 

Martinu piknik, na katerem so gostje 
iz Italije skuhali tipično italijansko 
jed: testenine s paradižnikovo omako. 
"Vesel sem, da se ohranja sodelovanje 
z občino Santa Miranella, ki so jo obi-
skali vsi dosedanji župani, in da se so-
delovanje s politike in športa širi tudi 
na povezovanje med starejšimi," je ob 
podpisu listine zatrdil kranjskogorski 
župan Janez Hrovat. 
Santa Marinella je občina v italijanski 
regiji Lacij (Lazio), okoli šestdeset kilo-
metrov severozahodno od Rima. Ima 
okoli 17 tisoč prebivalcev, imenujejo 
pa jo tudi biser Tirenskega morja in 
je turistično zelo razvita. Poleg bogate 
kulturne zgodovine turiste privablja 
tudi bogata tradicija v poljedelstvu, ki 
se predvsem osredotoča na povrtnine 
in rože, zato so Santa Marinello poi-
menovali tudi rožna riviera Lacija. 
Kranjsko Goro so gostje iz Santa Ma-
rinelle tradicionalno obiskovali pred-

vsem avgusta ter v času okoli prazni-
ka sv. Miklavža in velike noči. Tako se 
je tudi začelo dolgoletno prijateljstvo, 
najprej med športniki – nogometaši. 
Leta 1989 sta se namreč v Turističnem 
društvu Kranjska Gora oglasila dva 
italijanska gosta in želela navezati 
stike z lokalnim športnim društvom. 
Tedanji tajnik Andrej Kolenc je takoj 
vzpostavil kontakt in že spomladi leta 
1990 je ekipa nogometašev krenila na 
obisk v Italijo. Tradicionalno pa so je-
seni italijanski športniki z družinami 
obisk vrnili. Kot zanimivost je morda 
vredno omeniti dejstvo, da so leta 1991 
ravno v Santa Marinelli sešili eno pr-
vih slovenskih zastav, ki jo še vedno 
hranijo. 
Septembru 1995 je bila med občino 
Kranjska Gora in občino Santa Mari-
nella podpisana pogodba o sodelova-
nju, poleti 2007 pa tudi listina o pobra-
tenju med občinama.

Podpisali listino o pobratenju
Društvo upokojencev Kranjska Gora je sredi oktobra podpisalo listino o pobratenju 
z društvom upokojencev iz italijanske Santa Marinelle, s katero Kranjsko Goro 
druži dolgoletno prijateljstvo.

Skupina gostov iz Santa Miranelle, ki je sredi oktobra obiskala Kranjsko Goro, pred Gostilno pri Martinu. Listino o pobratenju  
sta podpisala predsednica društva upokojencev iz Santa Marinelle Armanda Gorgoretti in predsednik Društva upokojencev Kranjska  
Gora Florjan Radon.
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Kranjskogorski policisti bodo tudi letos izvedli akcijo Čista ste-
kla in dober profil za varno vožnjo pozimi. Potekala bo v torek, 
13. novembra, in sicer od 9. ure do 10.15 na parkirnem prostoru 
pri smučišču v Mojstrani, od 10.30 do 11.45 na parkirnem prosto-
ru pri nekdanji depandansi Špik v Gozdu - Martuljku, od 13. do 
14. ure na bencinskem servisu v Podkorenu, od 14.15 do 15.15 na 
bencinskem servisu v Ratečah in od 15.30 do 17. ure na bencin-
skem servisu v Kranjski Gori. Akcija obsega brezplačni pregled 
pnevmatik, motornega olja, hladilne tekočine, svetlobnih teles, 
brisalcev in akumulatorjev. Vsak, ki bo z motornim vozilom so-
deloval pri pregledu, bo prejel strgalo za čiščenje stekla vozila.

Za varno vožnjo pozimi

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

"Con gli amici di Santa Marinella, che vengono a Kranjska 
Gora ormai da due decenni, abbiamo da lungo tempo par-
lato della sottoscrizione del patto di gemellaggio tra le no-
stre due associazioni di pensionati, per celebrare l'amicizia 
che ci unisce. L'iniziativa è stata avanzata da Santa Mari-
nella (Circolo Over 60 di Santa Marinella), che noi abbiamo 
accolto con favore," ha detto il presidente dell'associazione 
pensionati Društvo upokojencev Kranjska Gora, Florjan 
Radon, che conta tra le proprie fila più di quattrocento 
membri. Il patto di gemellaggio con il quale s'impegnano a 
collaborare a livello sociale, culturale e dello sporto, è sta-
to sottoscritto dalle associazioni a metà ottobre, quando 
a Kranjska Gora è venuto nuovamente in visita il gruppo 
di Santa Marinella. Durante le ferie di una settimana a 
Kranjska Gora hanno passato diverso tempo insieme, tra 
l'altro, hanno fatto un pic-nic presso l'osteria pri Martinu, 
in occasione del quale gli ospiti italiani hanno preparato 
una pietanza tipica italiana: la pasta col pomodoro. 

"Sono molto contento che la cooperazione con il comune 
di Santa Marinella prosegue, tra l'altro il comune è stato 
visitato da tutti i sindaci e che la cooperazione dallo sport 
e dalla politica passi anche alla socializzazione degli over," 
ha affermato il sindaco di Kranjska Gora, Janez Hrovat, 
all'atto della sottoscrizione. 
Santa Marinella è un comune della regione italiana, il La-
zio, che si trova a circa 60 chilometri a nord ovest di Roma. 
Conta circa 17 mila abitanti, e grazie al Mar Tirreno, è tu-
risticamente molto sviluppato. Oltre alla ricca storia cul-
turale, i turisti vengono attratti anche dalla ricca traduzi-
one agricola, prevalentemente orientata alla coltivazione 
di verdure e fiori, per tale motivo Santa Marinella viene 
chiamato anche la »Riviera delle rose del Lazio«. Di solito 
gli ospiti di Santa Marinella fanno visita a Kranjska Gora 
principalmente in agosto, a San Nicolò e per Pasqua. In 
questo modo è iniziata anche l'amicizia, dapprima tra gli 
sportivi - calciatori.  Nel 1989, presso l'Associazione turisti-
ca di Kranjska Gora, si sono presentati due ospiti italiani e 
volevano allacciare dei contatti con l'associazione sportiva 
locale. L'allora segretario Andrej Kolenc è subito entrato in 
contattato con loro e già nel 1990 la squadra di calcio è par-
tita per una visita verso l'Italia. Di solito, poi, in autunno 
gli atleti italiani restituivano la visita. Quale informazione 
interessante, forse merita menzionare, che nel 1991 pro-
prio a Santa Marinella hanno ricamato una delle prime 
bandiere slovene, che ancora conservano.
A settembre del 1995 tra il comune di Kranjska Gora e quel-
lo di Santa Marinella è stato sottoscritto l'accordo di coo-
perazione, in estate del 2007 anche il patto di gemellaggio 
tra i comuni.

Sottoscrizione patto di gemellaggio
A metà ottobre, l'Associazione pensionati di Kranjska Gora ha sottoscritto il 
patto di gemellaggio con l'associazione pensionati della città italiana di Santa 
Marinella, alla quale Kranjska Gora è legata da ormai lunghi anni di amicizia.
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MARJANA AHAČIČ

V Splošni bolnišnici Jesenice so v po
nedeljek, 15. oktobra, ob svetovnem 
dnevu umivanja rok, tako kot že nekaj 
let doslej opozarjali na pomembnost 
umivanja rok z milom in vodo, kar je, 
kot poudarjajo, eden izmed najučin
kovitejših in cenovno najdostopnejših 
preventivnih zdravstvenih ukrepov. 
Letošnja osrednja tema svetovnega dne 
»Očistite roke – recept za zdravje« se je 
osredotočala na povezavo med umiva
njem rok in rokovanje s hrano. »Za dol
goročen pozitiven učinek higiene rok 
mora umivanje rok postati navada in 
dnevni ritual,« poudarjajo v jeseniški 
bolnišnici in dodajajo, da se mora umi
vanje rok, če hočemo, da je učinkovito, 
izvajati na ključnih mestih, predvsem 

po uporabi stranišča in pred hranje
njem. Prvi svetovni dan umivanja rok 
so zabeležili v letu 2008, ko je več kot 
120 milijonov otrok po vsem svetu umi
valo roke z milom. Od leta 2008 se naci
onalni voditelji in lokalne skupnosti na 
svetovni dan umivanja rok trudijo širiti 

besedo o pomembnosti umivanja rok. 
Spodbujajo postavitev umivalnih delov, 
pip in dokazujejo, kako lahko preprosto 
umivanje rok prepreči marsikatero bo
lezen, poudarjajo v Splošni bolnišnici 
Jesenice. Zdaj v akciji vsako leto sode
luje že več kot 200 milijonov ljudi. 

Svetovni dan  
umivanja rok

Ob svetovnem dnevu umivanja rok so v sodelovanju z dijaki zdravstvene smeri Srednje 
šole Jesenice in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v jeseniški bolnišnici 
postavili stojnico, na kateri so promovirali umivanje rok. / Foto: Gorazd Kavčič

MARJANA AHAČIČ

Zadnji četrtek v septembru je vzgojni 
center Zdravstvenega doma Jesenice 
v organizaciji Občine Kranjska Gora 
in ob pomoči Športne zveze Jesenice 
pripravil šestminutni test hoje. Obča
nom, ki so se testa udeležili, so zdra
vstveni delavci razložili še analizo re
zultatov in jim dali osnovna navodila 
za povečanje njihove telesne dejavno
sti, je povedala Jasna Harej.
"Namen šestminutnega testa hoje je 
ocena aerobne vzdržljivosti oziroma 
test vzdržljivosti srca, ožilja in di
hal. Test je namenjen zdravim odra
s lim, starejšim od osemnajst let, ki 

jih zanima, kakšna je njihova tele
sna pripravljenost ter kakšna je glede 
na rezultate testiranja raven telesne 
pripravljenosti, ki koristi njihovemu 
zdravju," je povedala Jasna Harej.
Pojasnila je, da udeleženci testa šest 
minut tako hitro, kakor zmorejo, ho
dijo po 15-metrski stezi – po svojih 
najboljših močeh, a še vedno v mejah 
svojih zmožnosti in trenutnega poču
tja. Po šestih minutah jim zdravstve
ni delavci izmerijo prehojeno razda
ljo in srčni utrip, glede na rezultate 
pa tudi dajo navodila za vzdrževanje 
telesne zmogljivosti oziroma za nje
no povečanje. Dogodek bodo ponovili 
spomladi.

Pripravili so test hoje

V vseh zgornjegorenjskih občinah, tudi v 
kranjskogorski, so rožnate pletenine ves 
oktober opozarjale na ozaveščanje o raku 
dojk, ki je najbolj razširjena bolezen med 
ženskami. Številne aktivnosti je tudi le-
tos pripravilo Slovensko združenje za boj 
proti raku dojk Europa Donna v sodelo-
vanju z Ljudsko univerzo Jesenice, Zdra-
vstvenim domom Jesenice, jeseniško 
občinsko knjižnico in številnimi drugimi, 
tudi občinami, je v imenu Europe Donne 
povedala Rina Klinar. V Kranjski Gori je 
tako deset rožnatih cvetov, ki jih je pri-
spevalo podjetje Venturia iz Bohinjske 
Bistrice, in rožnata pletenina na zelenici 
ob prireditvenem prostoru pred cerkvijo 
opozarjalo na preventivo, zdrav način ži-
vljenja, samopregledovanje in udeležbo 
na presejalnih programih. Tudi pred do-
mom Viharnik je rožnata pletenina opo-
zarjala, kaj lahko sami storimo za svoje 
zdravje. Po podatkih Svetovne zdravstve-
ne organizacije naj bi z zdravim življenj-
skim slogom preprečili trideset ali celo 
do petdeset odstotkov rakavih obolenj.

Rožnati oktober
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BOŠ KOT POTOČEK
Ko se obrusiš
od tančin tišine,
večnosti svetlobe vdan,
boš zvenel 
kot sončni žarki
vpeti med neba sinjine;
svetal kot solza 
iz ljubečega objema ...
Boš kot potoček 
z neder zemlje žuborel:
Vročim boš odžejal
oči in usta,
s hladnimi zaledenel.

PESEM
I.

V metafizičnem pogledu
je ljubezen edina stvar, ki je zares pomembna,
in obenem pogubna
– na isti način kot smisel.

II.

Užitek je teman in globok.
Užitek je skrivnost.
Tisti, ki ga poklanja dan za dnem,
je svečenik – zasluži poslednjo vdanost,
do trenutka, ko odkriješ, da je tudi on samo moški.

III.

Nobene droge ni več, ki bi me zares omamila;
noben greh dovolj vznemirljiv, da bi se ga splačalo ponoviti
in noben moški toliko dragocen, da bi ga ljubila vsaj za hip,
na vrhuncu krika.

JOSIPINA JAKHL

DRSTEČE SANJE
Oči so klicale vihar,
roke prosile dar ...
Iz plasti valovja
se je budila strast:
in valujoče je dajal,
ječe jemal – 
morski cvet
školjčnatih bokov:
drsteče sanje. 

BENJAMIN GRACER

JONATHANOV LET
Let mu krasi sinjina nežna,
ko pod okriljem neba
radoživo v letu gleda
vrhe, ki objema jih belina snežna.

Na enem izmed njih postane
za trenutek, da se odpočije,
peruti utrujene z močmi nabije,
od lepot prevzet razmišlja: Naj tu ostane?

Toda misel, želja ga vodita drugam,
v druge, lepše kraje,
koder še bolj opojne so višave.

Tako leti iz dneva v dan, 
najlepše izbira si postaje
in ni utrujen do premagane daljave.

ANDREJ ŽEMVA
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TRI LJUBEZENSKE PESMI

PRVA PESEM
Se sprehaja duša moj,
išče svetišča pogorela,
kjer bi klečala,
se sanjam predala.
Prgišče sanj zajamem v naročje,
da spet duša moja se prebudi,
ko v cvetovih strupenih
iščem zavetje in spomin.
Grabiš po rojstvenih kosteh,
sovražnik mojih noči,
pestunja moji bolečini,
ti, 
grabežljivi sopotnik mojih ramen,
bel in nem in zdaj vem,
postajam senčnata ograja smeha,
razbrazdano polje semen,
ti, 
večni ljubimec mojih dolin,
edini,
ki predajam mu spomin!

SONJA KORANTAR

BREZE, BREZE BELE
Breze, breze bele,
bi ve razumele
tožbe mladih sanj?

Breze, breze vitke,
kadar srce bije bitke, 
bi drhtele zanj?

Breze, breze bele,
kot žene osamele
v tihih ste logeh;

z milino ženske duše,
prožno neuklonljive,
šelestite ob poteh ...

MARINKA URŠIČ

VEČER
Nenadoma žalostinka teme utihne ...
Skozi oblake zasveti prva zvezda:
in sivi gradovi nad njimi se veličastno.
kot mogočen orel v skalovju,
dvignejo iz mračnih globin žalosti.
Posuši se nežna, topla melodija piščali,
kadar le še svetli žarki upanja
preganjajo sivino iz moje duše.

ŠPELA LAVTIŽAR

NIČESAR NE OBŽALUJEM
Prihajala sem od daleč,
prihajala od blizu ...
V rosni travi sva iskala nežnosti,
v sončevih žarkih toplino.
Na obrežju reke je ostala najina svetloba.

Zasanjana reka me je potopila vase.
Čuteča bleščava oči me je oslepila.
Borila sva se s seboj.
Borila sva se drug z drugim.
BITI ENO!?

FRANJA KREUZEL

VIHAR
S prhutanjem vetra
prepiham misli,
iz temin oceanov
poljubim sveže sanje,
med razgaljene rjuhe
položim utripajočo bit
in z lačnimi lovkami
objamem hrepenenje
tvojih viharjev,
da razburkajo po
prerijah vsemirje
in osolzijo strasti
davnine.

UTRIP
V belino jutra
utripa sen.
Telesi ujeti med 
zlate snope
se božata ob mahove.
Vonji ljubezni
zadihajo v vetrove.
Odeti v sonce
se razpreta v cvet
in izpijeta nemir.

UPANJE
Še je upanje.
Ujela ga bom za krilati rep
in poletela z njim visoko 
...

Nad ozko kotlino bom 
odvrgla žalost,
ko bom v lase ujela nežen 
sij zvezd.

Potem pridem pote.
Poiskala bom tvoje oči,
ti stresla lase – 
in skupaj bova poletela  
v novo jutro.

MAJA KOKALJ

BITJE
V tvojih pogledih dišijo cvetovi
V tvojih rokah so gradovi ...
Dotik ust – pravljično zlitje:
tvoje v moje – moje v tvoje: BITJE.

MATJAŽ GRACER
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GORA
Prav nič se ne spreminjaš, gora. In jaz?
Res ostajam kot prej? Kot nedotaknjena
kanopa, pokopani ostanek mumije, nekdanji.
Namišljeni 21. stoletja. Isti.
Telesen brez telesa, tihoten v tem,
vsakem jutru, ki še pride. Za belo mejo.
Negotov tudi v smrti. "Zakaj nisem rekel
tiste besede, ki bi odvezala črne gazele
in bele leoparde, morske lastovke, samice?"
Z bolečino in olajšanjem, ki spremlja 
coklaste noči. Kantata, božja pesem.
Stari, ki z grozovitimi obrazi in križnimi
instrumenti branijo svoj edini smisel.
Spet se noč razliva v rumenini.
Gora, sprašujem, najina bolečina ni odvzeta
ob navdušenju in čistem veselju. Sprašujem,
ker bi to bila norost, Kristusova podoba.
Nietzsche brez besede.

MARKO ELSNER GROŠELJ

SVETA VOJNA

IN TAKO ODHAJAMO
zapustil me je Eros cvetočih polj
ne pogovarjam se več z metulji

izgubil sem šumenje studencev in jutro  
z vzhajajočim soncem
rosne travnike in dah pokošenega sena, dišeč

odšle so vile z naših studencev in škratje  
z naših bregov
na belem konju je bežal princ,
vedoč da je smrt nevesta, ki vse na tihem 
snubi

kdo bo sedaj razpihal plevel, kod bo  
izgrebel iskro
čudna je ta igra
kdo bo preklel norost

BOŽIDAR LAKOTA

HIŠA VOLNE

The secret of happiness is not in
doing what one likes but in liking

                          what one does.

NAMASTE
Ko prideš, 
te pogledajo.
Prozorno.
Potem z nasmehom vprašajo, 
kje si bil tako dolgo
in kaj te je zadržalo
in zveš,
da si od nekdaj z njimi.

Tega oni ne pozabijo.

KAMI
Med gozdno mejo in snegom,
v hiši volne,
kjer svet umira počasneje,
brat.

KATA
Z belo svilo
in razširjenimi rokami,
te sprejmejo.
Tam,
kjer se pobočja globoko spodaj
barvajo s škrlatom
in viseči mostovi
dihajo z goro.

MOJE TVOJE, 
TVOJE MOJE
Imajo zapisano 
v očeh.
In to pesem
je tako težko
razumeti.

POTAMA
S cekarji navkreber
in s cekarji navzdol sope
in ognjišče
ji zvečer zariše
volnen smejljaj 
v kotičke ustnic.
Z njo
gre toplota v gore
in mraz v doline.

OGENJ
Če se žerjavica
z ognjišča razsuje
jo poberejo z rokami
in potresejo riž
v sedem skodelic.

DABLAM
Nosiš.
Vedno.
Je roka v vrisku.
Je pot
mimo vrat iz vasi,
da se zagotovo vrneš.

DAMJAN JENSTERLE

NAMASTE  –  nepalski pozdrav
KATA  –  svilena rutica
KAMI  –  ime šerpe (v dobesednem prevodu kovač)
POTAMA  –  posoda (v njej se je varoval in nosil ogenj); 
  v pesmi je ime žene
DABLAM  –  svetinja, ki se nosi na pasu za srečo na potovanju

HIŠA VOLNE  –  Ne-pal         



18 | LITERARNA PRILOGA

Nepalske basni in legende
JANI KOKALJ

BASEN O TIGRU IN MAČKU

Vsem je znano, da sta tiger in maček 
iz iste družine. Davno je že tega, toda 
bil je čas, ko sta tiger in maček, stric 
in nečak, skupaj lovila. Vse vrste lo-
vskih umetnosti sta si izmenjavala 
med seboj. Končno je prišlo do tega, 
da je stric tiger izčrpal vso svojo lo-
vsko znanost, nečak maček pa tudi, 
le plezanje na drevesa ju je še ločilo. 
Tigru nikakor ni šlo od tac, maček 
pa je bil v tem pravi umetnik. Dolgo 
je tiger prosil mačka, naj ga nauči še 
te umetnije, pa maček ni hotel usli-
šati njegove prošnje. V začetku je bil 
le užaljen, potem pa vedno bolj jezen. 
Nazadnje je mačku zagrozil, da ga bo 
raztrgal in požrl, če mu takoj ne izda 
skrivnosti. Ker maček vseeno ni hotel 
tigra naučiti plezati na drevo, je izbral 
edino možnost, ki mu je še preostala, 
beg. Da bi ga tiger ne mogel izslediti 
po vonju, je sproti zakopaval vse svoje 
iztrebke. To počno mačke še danes. Na 
daleč se izogibljejo prostorov, kjer ima 
svoje prebivališče tiger. Tigri pa še ve-
dno ne znajo plezati na drevesa. 

O BIVOLU IN JAKU

Nekdaj sta bila bivol in jak člana iste 
družine. Ker v Nepalu ni bilo veliko 
soli, živina pa jo ima zelo v čislih, 
sta začela razmišljati, kako bi prišla 
do nje. Ugotovila sta, da je več soli v 
Tibetu kot na tej strani himalajskih 
vrhov. Po dolgem posvetu sta skleni-
la, da mora eden od njiju čez prelaz 
v Tibet ...

Bivol je bil nekoliko pametnejši in 
previdnejši od jaka. Predlagal je to-
rej jaku, naj vzame še njegov kožuh 
in naj se odpravi čez prelaz, sam pa 
bo pazil na vodo in pašo v nepalski 
dolini, kjer sta živela. Tako se je tudi 
zgodilo. Jak se je odel s še enim kožu-
hom in odšel navkreber. Dolgo je ho-
dil, da je prišel do tibetanskih ravnic. 

Prav hitro je opazil, da je tam boljša 
voda kot spodaj. Našel je tudi dobro 
pašo. Pot, ki jo je prehodil, se mu je 
zdela zelo dolga in ni se mu ljubi-
lo več nazaj. Odločil se je, da bo kar 
ostal na višavju pod najvišjimi vrho-
vi. Bivol je čakal in čakal, kdaj bo jak 
pritovoril sol. Ker je čas mineval, se 
je celo odločil, da gre pogledat, kaj je 
z njim. Zaradi mraza v višjih predelih 
pa ni prišel prav daleč. Brez kožuha, 
ki ga je posodil jaku, ga je prav hitro 
zazeblo. Od takrat so minila tisočle-
tja. Jak še vedno živi na velikih vi-
šinah. Dolga dlaka dveh kožuhov ga 
varuje pred mrazom, paše, vode in 
soli pa ima tudi dovolj za svoje potre-
be. Bivol je brez kožuha, skoraj gol, in 
glavo vedno drži tako, da ves čas gle-
da proti nebu, če se bo jak mogoče le 
prikazal s tovorom soli.

LEGENDA O MONKU

Monk je hrib s tremi hišami na poti 
proti Gokiu. V tem kraju je pred dav-
nimi leti živel Buda Tsen Tsen s svojo 
družino. Gora nad Kumjungom, ravno 
nasproti Monka, ima ime Kumbuy-
hla. Buda Tsen Tsen in Kumbuyhla sta 
takrat dolgo razpravljala o soli na gori 
Monk. Delala sta načrte, kako bi nare-
dila rudnik soli, da bi jo bilo dosti za 
prebivalce Kumbuja od blizu in daleč. 
Da sta imela mir, je Kumbuyhla hodil 
k svojemu prijatelju na posvet samo 
takrat, ko nikogar ni bilo doma. Žena 
Buda Tsen Tsena je po navadi delala 
na njivi v Gurumje. Večkrat je videla 
dim iz svoje hiše na Monku. Vedno 
bolj jo je razjedala ljubosumnost. Ve-
dno bolj je bila prepričana, da k možu 
– med njeno odsotnostjo – hodi dru-
ga ženska. Nazadnje ni več zdržala in 
se je vrnila domov takoj, ko je videla 
dim iz hiše. Ko pa je prišla do doma, je 
zagledala le belo mačko, ki je skočila 
skozi okno. Kumbuyhla se je namreč 
spremenil v mačko. In po tistem ga 
ni bilo več na spregled. Zaradi ženske 
ljubosumnosti je celo območje še da-
nes brez svojega rudnika soli.

KO PRIDE SMRT

KO PRIDE SMRT
ko pride smrt
je ne vidim
čutim jo – 
poznam njen korak
pokašljavanje vonj
ko pride smrt
jo ukanim 
ko odide
sem senca
zlita z njenim korakom
s kašljanjem z vonjem

kdo je bolj resničen
ona ali jaz?

GLAS
iz temnih kotov skrivnosti
pa z modrikastih vej topolov
je odmeval glas
nikjer nobene prikazni
niti zvezde niso sijale
sama tujost
zazveneli so utripi
rahlo prhutanje

na gmajni
je sraka lovila jutro
in ga rotila naj gre

ANNA SANTOLIQUIDO
/iz italijanščine prevedla Jolka Milič/

GUSTAV MAHLER
Tjulni cepetajo, če so slezenasti.
Cveleči nas bodo objeli zevajoč.
Mi pa smo jim nosili morsko peno
in kamenje v vrčih kot vino.
Kot obhajilo, pozabljeno med  
gotskimi stolpi.
Še šušti omela pod horizontom.
Še temnijo škrlatne pege na sencah, 
temenu, osramju.
Mi pa smo temotni pod okopi Lida,
na zlatem ikonostasu.
Kes nam leze iz oči.

BOŠTJAN SOKLIČ
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Iz sosednje Avstrije so dobili vabilo za sodelovanje na Veli-
kem srečanju kultur na ruševini samostana v Podkloštru, 
s katerim so obeležili spomin na konec 1. svetovne vojne 
ter predsedovanje Avstrije Evropski uniji. Organizatorji so 
dogodek predstavili kot edinstveno kulturno srečanje, na 
mestu, kjer se srečajo kulture treh velikih evropskih dru-
žin: Germanov, Slovanov in Romanov. Kranjskogorci so 
nastopili v kulturnem delu programa, ki se je odvijal čez 
dan. Posebna čast pa jih je doletela, ko so se lahko foto-
grafirali z generalnim konzulom v Celovcu Milanom Pre-
danom in njegovo soprogo Darko, je povedala vodja zbora 
Nevenka Grozina. Zbrane sta nagovorila tudi župana Erich 
Kessler iz Podkloštra in Renzo Zanetti s Trbiža. 
Konec septembra je pot kranjskogorske pevke in pevce vo-
dila še na Visoko, kjer so na Tavčarjevem dvorcu nastopili 
na praznovanju ob svetovnem dnevu srca. Kratek koncert 
je bil uvod v predavanje prof. dr. Metke Zorc na temo »Ak-
tualna problematika slovenskega zdravstva, ki zadeva vse 

nas«. Iskreno zapete pesmi občinstva niso pustile ravno-
dušnega in nagradili so jih z lepim aplavzom. 
Decembra bo Mešani pevski zbor Kranjska Gora znova pri-
pravil božične koncerte po domovih za ostarele in božični 
koncert v cerkvi v Kranjski Gori.

Zbor, ki nikoli ne počiva
Člani in članice Mešanega pevskega zbora Kranjska Gora pod vodstvom Petra  
Novaka, s katerim od septembra znova sodelujejo, so nastopili na dveh velikih 
dogodkih: v Podkloštru in na Visokem.

Mešani pevski zbor Kranjska Gora z generalnim konzulom  
v Celovcu Milanom Predanom in njegovo soprogo Darko

JANKO RABIČ

Rada Polajnar z Dovjega že četrt stoletja 
vztrajno in uspešno stopa po literarni 
poti. Začela je za domačo mizo, kjer je 
pripravljala različne vezne tekste za 
kulturno društvo. Lepo so zazvenele 
njene besede kot voditeljice prireditev 
v krajih pod Triglavom in širše. V teks-
te vedno zna vplesti svoje verze. Izdala 
je dve pesniški zbirki, s pesmimi opre-
mila dva koledarja. Sodeluje pri obli-
kovanju zbornikov, objavlja v revijah 
... Letos je naredila korak naprej, saj je 
literarno ustvarjanje razširila z znanji 
in pridobljenimi izkušnjami kot uči-
teljica. Nova knjiga ima naslov: Nekaj 
lahkega, nekaj čisto lahkega. Predsta-
vila jo je na v Slovenskem planinskem 
muzeju v okviru Dnevov evropske kul-
turne dediščine.  

"Gre za zgodbe in sporočila v pomoč 
otrokom na poti čustvenega dozoreva-
nja in kaj naj bi o tem vedeli starši in 
pedagogi," poudarja Rada. "Nastajale 

so v času mojega poučevanja geogra-
fije in zgodovine na OŠ Prežihovega 
Voranca na Jesenicah. Kot učiteljica 
sem vedela, da otrokom dam lahko 
še nekaj več. Če sem hotela razložiti 
kakšno zapleteno čustveno dogajanje, 
sem se po študiju specialne pedagogi-
ke pripravila tako, da sem začela pisa-
ti kratke zgodbe z namenom, da otroci 
ta svet doživijo nekoliko drugače. Va-
nje so vpeti opisi življenjskih prigod, 
ki jih iz namišljenega sveta lahko pre-
nesemo v vsakdanjost in s katerimi se 
je marsikdo srečeval sam." V knjigi je 
štirinajst zgodb, ki niso le za branje, 
Rada bralce povabi k sodelovanju, saj 
po vsaki zgodbi sledijo navodila, ki 
jih usmerjajo v razmislek, analizo in 
različne aktivnosti. Starši bodo v nji-
hovem kotičku našli nekaj koristnih 
namigov in sporočil.

Nekaj čisto lahkega z Rado Polajnar

Rada Polajnar
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LAS Občine Kranjska Gora 

Aktivnosti v preventivnem mesecu novembru 2018
Aktivnost Izvajalec Za koga Kraj Čas izvedbe Kontakt

Osnovna šola 16. decembra Mojstrana

Filmska vzgoja  
(ogled filma z refleksijo)

Linhartova dvorana  
Radovljica in učiteljice

učenci od  
1. do 3. razreda Radovljica 9. novembra

Nives Košir Maček
tel.: 58 09 903
nives.kosir@guest.arnes.si

Filmska vzgoja
(ogled filma z refleksijo)

Linhartova dvorana  
Radovljica in učiteljice

učenci 4. in 5. 
razreda Radovljica 10. novembra

Nives Košir Maček
tel.: 58 09 903
nives.kosir@guest.arnes.si

Delavnice Safe.si: 
•  Varovanje zasebnosti in uporaba 

družabnih omrežij (8. r.)
•  Spletno nasilje in  

ustrahovanje (6. r.)

Safe.si učenci 6. in 8. 
razreda

OŠ 16. decembra 
Mojstrana 20. novembra

Nives Košir Maček 
tel.: 58 09 903
nives.kosir@guest.arnes.si

Trening socialnih veščin (7. in 9. r.)  Damjana Šmid
(Zavod Modrin)

učenci 7. in 9. 
razreda

OŠ 16. decembra 
Mojstrana 22. novembra

Nives Košir Maček
tel.: 58 09 903
nives.kosir@guest.arnes.si

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora

Delavnice za učence  
•  1. do 3. r.: Slikamo  

s prsti in se sprostimo
•  4. r.:  Narava – umetnost sprošča-

nja s slikanjem mandal
•  5. r.: Prenovimo stare predmete in 

naše odnose

Barbara Ravnik
(Društvo Barvni krog)

učenci od 1. do 5. 
razreda

OŠ Josipa Vando-
ta Kranjska Gora

od 14. do  
22. novembra

Tina Kralj
tel.: 5 884 858
tina.kralj2@guest.arnes.si

Delavnice za učence 
od 6. do 9. r.: Tehnike sproščanja

Matic Munc in Špela Dolamič 
(Društvo Brez limita)

učenci od 6. do 9. 
razreda

OŠ Josipa  
Vandota  
Kranjska Gora

12.  in 13. 
novembra

Tina Kralj
tel.: 5 884 858
tina.kralj2@guest.arnes.si

Obisk in delavnice z lavinskim psom,
otroci v vrtcu in učenci od 1. do 3. r. Jurij Jeršin

predšolski otroci in 
učenci  od 1. do 3. 
razreda

OŠ Josipa  
Vandota  
Kranjska Gora

datum bo dolo-
čen naknadno

Tina Kralj
tel.: 5 884 858
tina.kralj2@guest.arnes.si

Skupaj obe osnovni šoli

Umetniški natečaj – refleksija 
dejavnosti v preventivnem mesecu

OŠ 16. decembra Mojstrana  
in OŠ Josipa Vandota   
Kranjska Gora

učenci od 1. do 
9. razreda obeh 
osnovnih šol

OŠ 16. decembra 
Mojstrana, OŠ 
Kranjska Gora

november

Nives Košir Maček
tel.: 58 09 903
e-pošta: nives.kosir@guest.
arnes.si
Tina Kralj
tel.: 5 884 858
tina.kralj2@guest.arnes.si

Gledališka predstava 
»Pikec Ježek in gasilko Jež«

Lutkovno gledališče Fru Fru  
(iz obeh šol) vrtec in 1. razred Kranjska Gora, 

Ljudski dom
8. novembra  
ob 10. uri

Tina Kralj
tel.: 5 884 858
tina.kralj2@guest.arnes.si

Starši, občani …

Predavanje »Odraščanje, vzgoja: 
usoda ali izziv«

Radovan Radetić
(Zavod Aleksandra, zavod za 
pomoč in svetovanje družini)

starši otrok iz vrt-
cev in šol, učitelji, 
občani

OŠ Josipa  
Vandota  
Kranjska Gora

četrtek,  
8. novembra,
 ob 17. uri

Tina Kralj
tel.: 5 884 858
tina.kralj2@guest.arnes.si

Predavanje »Mladi in nove droge«

Andrej Kastelic
(predstojnik Centra za  
zdravljenje odvisnih od  
prepovedanih drog  
Psihiatrične klinike Ljubljana)

starši otrok iz 
vrtcev in  šol, 
učitelji, občani

Mojstrana, 
stavba Krajevne 
skupnosti  (v 
prostorih 
Društva mladih 
Kranjska Gora)

petek,  
16. novembra
ob 17. uri

Vlasta Skumavc Rabič
tel.: 58 09 809
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si

Brezplačno kopanje v bazenu
LAS Občine Kranjska Gora starši z otroki, 

občani
Aqua Larix  
Kranjska Gora

sobota,  
10. novembra

Vlasta Skumavc Rabič
tel.: 58 09 809
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si
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Letos so gostili 21-letnega Bezaleela 
– klicali so ga kar Bez –, ki si je pri-
zadeval, da bi otrokom na prijazen 
način približal tuj jezik. Bez je po rodu 
Nigerijec, pri devetih letih pa je z dru-
žino prišel živet v London. Ima brata 
dvojčka in starejšo sestro, študira pa 
na Cambridgeu. Učenki Ema in Man-
ca sta z njim naredili intervju in vtise 
strnili takole: »V intervjuju nama je 
povedal: 'Preden sem prišel v Sloveni-
jo, nisem vedel, kaj naj pričakujem.' 
Mislil je, da bo angleško lahko govoril 
samo z učiteljico. Pozneje je spoznal, 
da še zdaleč ni bilo tako. Presenetila 
ga je tudi želja po učenju angleščine 
mlajših učencev kranjskogorske šole. 
Od vse slovenske hrane mu je bila naj-
bolj všeč blejska kremšnita. 
Slovenijo je opisal s tremi beseda-
mi: mirna, prijetna, narava. Naučil 
se je tudi nekaj slovenskih besed in 
nama povedal, da se mu slovenščina 
zdi najtežji jezik, kar jih pozna. Dru-
ženje z Bezom ni potekalo le v okviru 
šole, temveč smo se z njim pogovar-
jali tudi v prostem času. V šoli nam je 
Bez predstavil več zanimivosti o svoji 

rojstni državi, Nigeriji, pa tudi o Veliki 
Britaniji, kjer živi. Znanje angleščine 
nam je predajal tudi prek različnih 
iger. Tudi svoj rojstni dan je preživel 
z nami. Nas, devetošolce, pa je povabil 
na rojstnodnevno čajanko, kjer smo 

pili značilni angleški čaj in jedli raz-
lične angleške dobrote. Navsezadnje 
nam je bilo preživljanje časa z njim 
všeč. Po njegovem odhodu ga že po-
grešamo. Vendar nam je obljubil, da 
bo Slovenijo zagotovo še obiskal.«

Ko angleščino uči kar Anglež
Osnovno šolo Josipa Vandota Kranjska Gora je v letošnjem šolskem letu znova 
obiskal učitelj iz Velike Britanije. Šola namreč že nekaj let sodeluje v projektu 
»native speaker« za angleški jezik, ki vključuje obisk študenta iz Velike Britanije  
v sklopu knjižnice Andrewa Milesa.

Letos so kranjskogorski devetošolci gostili 21-letnega Bezaleela – klicali so ga kar Bez 
–, ki si je prizadeval, da bi otrokom na prijazen način približal tuj jezik. Bez je po rodu 
Nigerijec, pri devetih letih pa je z družino prišel živet v London.

KARMEN SLUGA

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora in Osnovna 
šola 16. decembra Mojstrana sta članici Skupnosti šol bi-
osfernega območja Julijske Alpe. Skupnost vključuje 35 
osnovnih in podružničnih šol ter tri šole s prilagojenim 
programom. Združuje več kot sedem tisoč osnovnošolcev. 
Biosferno območje Julijske Alpe sestavljajo upravne enote 
Tolmin, Jesenice in Radovljica. Skupnost šol biosfernega 
območja Julijske Alpe (UNESCO MAB) pa je prva tovrstna po-

vezava osnovnih šol in upravljavca zavarovanega območja 
v tako velikem obsegu in na tako pomembnem območju, 
kot sta Triglavski narodni park in biosferno območje Julij-
ske Alpe. Pomen skupnosti je, da se učenec zaveda pome-
na Triglavskega narodnega parka, pomena varovanja in 
ohranjanja biodiverzitete in kulturne krajine ter pomena 
vzajemnega sodelovanja in sooblikovanja medčloveških 
odnosov. Učenci bodo prepoznavali probleme, iskali reši-
tve in prešli k dejanjem. Osnovne šole pa se bodo zavezale, 
da bodo vključile vsebine TNP v svoje redne delovne načrte.

Skupnost šol biosfernega območja Julijske Alpe
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Ideja o avtomatskem mešalniku pijač, ki sam pripravi že-
len koktajl z vožnjo kozarca po dveh oseh, se mu je po-
rodila naključno, ob razmišljanju o avtomatiziranih na-
pravah. Večmesečni projekt, ki vključuje razvoj in izdelavo 
naprave, je zahteval popolno predanost delu, učenje novih 
stvari in veliko odrekanja, je povedal. SIJ Acroni, kjer je 
Kristijan Cuznar štipendist, je prispeval finančno pomoč 
za uresničitev projekta, avtomatski mešalnik pijač se je 
zdel zanimiv tudi mnogim drugim, med drugim podjetju 
HENNLICH, ki je Kristjana povabilo na mednarodna sejma 
IFAM in TechExpo, na katerih je mešalnik predstavil in bil 
presenečen nad izjemnimi odzivi drugih strokovnjakov. 
Z napravo je sodeloval na več tekmovanjih, med drugim 
tudi na SLO vector, na katerem je prejel prvo nagrado, zlati 
vector.
• Kaj so razlogi za to, da si bil tako zelo uspešen v šoli? 
Bistre misli, spr o tno učenje, morda način dela na šoli? 
Si bil zadovoljen s profesorji na Srednji tehniški šoli v 
Kranju?
"Najprej moram poudariti, da se uspešnost ne meri le z do-
brimi ocenami, saj sam bolj prisegam na dejansko znanje 

ter iznajdljivost pri iskanju rešitev problema. Če se pa že 
osredotočim na svoje ocene, sta pa k tem najbolj pripo-
mogla prizadevnost in spremljanje pri pouku ter želja po 
novem znanju. Dosežena zlata matura je bila le dodatna 
potrditev prizadevnosti za učenje.
Na Srednji tehniški šoli v Kranju sem bil s profesorji zado-
voljen, vendar je še vedno premalo takih, ki prepoznajo po-
tencial v dijakih in se dodatno ukvarjajo z njimi (nekateri 
so in jim bom vedno hvaležen za dano znanje). Kljub temu 
pa se z močno željo po znanju ter samoiniciativnostjo s 
pomočjo nekaterih profesorjev da naučiti veliko več kot le 
formalno snov."
• Koliko časa si sicer v srednji šoli posvečal učenju? Se 
morda spomniš, kdaj si prvič začel razmišljati o inova-
tivnih rešitvah tehničnih problemov?
"Učenje lahko razdelim na dva dela, in sicer na učenje 
obravnavanih snovi v šoli ter učenje znanj, ki so bolj upo-
rabna v vsakdanjem tehničnem svetu. Za slednjega sem 
porabil veliko več časa, saj imam veliko večjo željo po 
ustvarjanju inovativnih rešitev, razvijanju in vzdrževanju 
naprav, vendar pa nisem izpustil učenja teoretičnih osnov 
v šoli, ker so podlaga za praktično uporabo.
Ne spomnim se točno, kdaj sem začel razmišljati o inova-
tivnih rešitvah, ker mi je to že prirojeno – od nekdaj vidim 
možnosti posodobitev ali izboljšav raznoraznih reči. Če je 
le možno, to tudi izvedem."
• Kdo ti je pri tem nudil največ spodbude?
"Največ spodbude in moralne podpore mi je vedno nudila 
družina, zato se ji ob tej priložnosti lepo zahvaljujem."
• Zakaj ravno mešalnik pijač? Si si med razvijanjem 
ideje prestavljal, kdo in v kakšnih okoliščinah ga bo 
uporabljal?
"Avtomatski mešalnik pijač je bil v samih začetkih zelo 
abstraktna ideja in ne vem, od kod točno ta zamisel. Za-
mislil sem si napravo, ki sama pripravi želeno pijačo, ti 
pa uživaš ob 'predstavi' avtomatiziranega stroja. Nisem si 
točno predstavljal, kako naj bi bila videti in kako bi delo-
vala, zato sem po dolgem času premišljevanja o težavnosti 
projekta nameraval idejo opustiti. Vendar je bilo to ključno 
pri razvoju avtomatskega mešalnika pijač – hotel sem si 
dokazati, da zmorem.
Seveda se mi je, kot vsakemu razvijalcu, med izdelavo na-
prave porodilo kar nekaj idej o različnih možnostih upo-
rabe naprave. Ena izmed teh se mi je uresničila – uporaba 
avtomatskega mešalnika pijač na tehničnih sejmih; upo-
rabljala se je na dveh mednarodnih."

Hotel sem si dokazati, da zmorem
Ratečan Kristjan Cuznar je študent prvega letnika ljubljanske Fakultete za 
elektrotehniko. Srednjo tehniško šolo Kranj je zaključil kot zlati maturant, svoje 
sposobnosti na področju elektronike in elektrotehnike pa je – zelo uspešno – 
dokazal tudi s projektom avtomatskega mešalnika pijač.

Kristjan Cuznar



• Kaj ti je pri projektu predstavljalo 
največji izziv?
"Izziv je bil nasploh razviti in izdelati 
tako avtomatizirano napravo. Mogoče 
bi najbolj poudaril načrtovanje me-
hanskih sestavnih delov. To sicer ni 
moje področje, a sem se pri projektu 
sproti učil. Velik izziv je bila tudi pred-
stavitev avtomatskega mešalnika pi-
jač v poslovnem svetu, a tudi to je bila 
le še ena velika izkušnja."
• Kako so tvoje delo in kasneje na-
grade spremljali doma, kako v šoli?
"Nihče se sprva ni zavedal, kaj točno poč-
nem, in zato je bilo težko razložiti, zakaj 
sem po več ur dnevno preživel v delav-
nici ali v sobi, kjer sem razvijal potrebne 
elemente. Doma so bili veseli, da nekaj 
ustvarjam, in me pri tem podpirali. Pri 
mehanskem poglavju dela sta mi poma-
gala tudi oče in brat, če sta le vedela, kaj 
točno potrebujem, v šoli pa niti ni bilo 
interesa, da bi mi svetovali pri projekti-
ranju avtomatskega mešalnika pijač.
Ko sem začel hoditi po tekmovanjih 
in sejmih ter prejemal razne nagrade, 
so bili doma seveda ponosni na moje 
delo. Takrat pa je tudi šolo začelo za-
nimati moje ustvarjanje."
• Zakaj si se odločil ravno za študij 
elektrotehnike?
"Ta izbira ni presenetila nikogar, saj že 
od nekdaj rad delam na področju elek-
trotehnike, natančneje elektronike in 
avtomatike. Želel sem poglobiti teoretič-
na in praktična znanja na področju ele-
ktrotehnike ter poiskati nove možnosti 
za prihodnost. Zato sem se tudi vpisal na 
Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani."
• Kakšni so prvi vtisi?
"Težko je karkoli prehitro soditi, ven-
dar za zdaj lahko rečem, da me čaka 
veliko dela, a je študij zanimiv, zato 
mislim, da mi ne bo povzročal preveč 
težav."
• Kje se vidiš čez deset let? Bi rad 
živel in delal v Zgornjesavski dolini?
"Na tako vprašanje je v današnjih ča-
sih, predvsem v tehničnem svetu, zelo 
težko odgovoriti, saj se tehnologija zelo 
hitro razvija, možnosti za zaposlitev pa 
je vedno več. Rad bi živel v Zgornjesa-
vski dolini, ker je res prekrasna, a na 
žalost ne ponuja dela na mojem po-
dročju, saj je v ospredju turizem. Zato 
pustimo to vprašanje za zdaj odprto."

MATJAŽ KLEMENC

V Buenos Airosu v Argentini so potekale 
mladinske olimpijske igre, na katere se 
je kot edina članica iz namiznoteniških 
vrst kvalificirala tudi Mojstrančanka 
Aleksandra Vovk. Na tekmovanju je bila 
rez svojega trenerja, kar je nedopustno 
in nerazumljivo. Na olimpijado je šla z 
željo, da čim bolje zastopa Slovenijo in 
čim dražje proda »svojo kožo«. V svoji 
nameri je bila več kot uspešna.
Tekmovanje je začela posamezno, igre 
je odprla odlično in s 4 : 2 premagala 
Egipčanko Marwi Alhodaby, 16. igral-
ko na svetovni lestvici do 18 let. Žal je 
v naslednjih tekmah v skupini najprej 
s 4 : 0 izgubila s Singapurko, nato pa 
s 4 : 1 še z Indijko, deveto igralko na 
svetu do 18 let. Nato je nastopila še v 
ekipnih dvobojih z Moldavcem Vladi-
slavom Ursujem. V skupini sta najprej 
premagala Malezijo z 2 : 1 in z istim 
rezultatom izgubila z Egiptom. V od-
ločilni tekmi za preboj iz skupine sta 
s 3 : 0 premagala Brazilijo, kar je bilo 
veliko presenečenje. Zmaga ju je pripe-
ljala na prvo mesto v skupini. V osmini 
finala sta premagala portoriško-čilsko 
navezo z 2 : 1 in bila v igri za medaljo. 
A igra se je končala v četrtfinalu, kjer 

sta morala priznati premoč Srbkinji 
Sabini Šurjan (četrta igralka na sve-
tovni lestvici do 18 let) in Švedu Trulsu 
Moregardu (tretji igralec na svetovni 
lestvici do 18 let). Srbsko-švedski dvojec 
je dobil obe posamezni tekmi, tako se 
igra dvojic sploh ni igrala, Aleksandra 
in Vladislav pa sta igro dvojic končala 
brez poraza. »Zame je velik uspeh že 
to, da sem se kvalificirala na mladin-
ske olimpijske igre. Peto mesto v eki-
pnem tekmovanju pa je zame enako 
medalji. Če bi v četrtfinalu eden od naju 
zmagal posamično, sem prepričana, da 
bi zmagala v dvojicah, kjer sva bila res 
odlična,« je ob prihodu domov povedala 
Aleksandra. Lanski rezultati so dokaz, 
da ji igra dvojic leži. Prvakinja je bila v 
članski konkurenci s Petrom Hribarjem 
ter v mladinski konkurenci s Katari-
no Stražar. S Špelo Trelc je bila druga v 
konkurenci do 21 let. Odlične igre z Ur-
sujem potrjujejo, da je prava specialist-
ka za igro v dvojicah. Na domačih tleh 
je v minuli sezoni s Petrom Hribarjem 
slavila v članski konkurenci, s Špelo 
Trelec je bila druga, v konkurenci do 21 
let in med mladinkami pa je bila naj-
boljša s Katarino Stražar. Aleksandro 
čaka novo veliko tekmovanje, svetov-
no mladinsko prvenstvo v Avstraliji. 

Vrhunski nastop v Buenos Airesu
Na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu  
je med namiznoteniškimi igralkami iz Slovenije  
le Mojstrančanka Aleksandra Vovk.

Odlične igre z Moldavijcem Ursujem samo potrjujejo, da je Vovkova prava specialistka  
za igro v dvojicah. / Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije
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Vršič je močno vpet v zgodovino planinstva v Zgornjesa-
vski dolini. Tam je izhodiščna točka za vzpone na vrho-
ve in plezanje v previsnih stenah. Najbolj goreči osvajalci 
gora so že več kot stoletje nazaj začeli uresničevati ideje, da 
je za planince tako visoko v gorah treba najti domovanje, 
za počitek in prenočevanje na poti ter za varno zavetje, ko 
švigajo strele in grmi.
Pomembno zgodovinsko vlogo, kar 117 let dolgo, ima koča, 
ki stoji v macesnovem gozdičku, tik pod Vršičem. Prvo so 
zgradili in leta 1901 odprli člani takratne sekcije Nemško-
-avstrijskega planinskega društva. Po prvi svetovni vojni je 
prešla v slovenske roke. Člani SPD so jo popravili in povečali 
ter poimenovali po naravoslovcu in pisatelju Franu Erjavcu. 
Po drugi svetovni vojni so jo prevzeli člani Planinskega dru-
štva Jesenice, ki do današnjih dni upravljajo in dobro skr-
bijo zanjo na splošno veselje številnih planincev in drugih 
obiskovalcev Vršiča. Leta 1949 so iz Kranjske Gore napeljali 
elektriko in kasneje še telefon. Ker jo je po desetletjih pošte-
no načel zob časa, so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
začeli graditi novo in jo 1. avgusta leta 1993 ob navzočnosti 
številnih planincev in gostov predali namenu. 
Pri Planinskem društvu Jesenice so se odločili, da petin-
dvajsetletnica odprtja sedanje Erjavčeve koče le ne bo šla 
preveč neopazno mimo. Še enkrat izrekajo zahvalo vsem, 

ki so imeli pogum, da so po zaslugi takratnega predsedni-
ka Pavla Dimitrova v neugodnih časih uspeli zgraditi novo. 
Sedaj piše novo zgodovino in želja vseh je, da postane še 
bolj prijazna, za vse, ki jo obiščejo. 
Ima certifikat Družinam prijazna planinska koča, bolj že-
lijo ponudbo približati številnim gorskim kolesarjem, ki 
premagujejo Vršič. Zanimiva dodatna ponudba je izvedba 
porok. Kaj je lepšega, kot če si dva zaobljubita večno zve-
stobo pod mogočnimi vršaci in s pogledi na znamenito Aj-
dovsko deklico.
Koča je edina na Vršiču, ki je odprta vse mesece v letu. Tudi 
zime so tam čudovite in nudijo kup zimskih aktivnosti. 
Letos sta se po enem letu spet vrnila oskrbnika Tanja Ko-
fol in Borut Meh, ki imata nove načrte. Pozimi so v koči 
pomembne informacije o stanju na Vršiču. Večkrat je ne-
varnost plazov in dostop je otežen, zato je priporočljivo, da 
se vsak pred turo pozanima, kakšno je stanje na Vršiču. V 
koči in okolici je pozimi možna izvedba planinskih izobra-
ževanj, šol v naravi in podobno.

Srebrni jubilej nove  
Erjavčeve koče 

Erjavčeva koča na Vršiču je odprta vse leto.

JANKO RABIČ

Pri Planinskem društvu Dovje - Mojstrana ugodno ocenjuje-
jo letošnjo poletno sezono v Vratih, kjer imajo že vrsto let v 
upravljanju dve postojanki, Aljažev dom in Šlajmarjev dom. 
Po besedah predsednika Grega Berceta je osebje v Aljaževem 
domu poskrbelo za vse planince, da so se prijetno počutili, 
se odpočili na poti v Triglavsko pogorje ali ob vrnitvi v do-
lino. Poletna sezona se je z velikim obiskom planincev in 
izletnikov zaradi lepega vremena krepko podaljšala v sep-
tember in oktober. Šlajmarjev dom je predvsem namenjen 
za različna izobraževanja planincev, za šole v naravi in raz-
lična srečanja. Med drugim so jeseni izvedli šolo v naravi 
za učence domače osnovne šole 16. december Mojstrana in 
za mlade člane iz pobratenega Planinskega društva Matica 
Murska Sobota. Tam je oktobra potekalo tudi izobraževanje 

za oskrbnike planinskih koč v organizaciji Gospodarske ko-
misije PZS. Pri društvu tudi ugodno ocenjujejo letošnji pro-
mocijski dan umirjanja prometa v Vrata. Zavedajo se, da 
bo le z omejitvijo možno okoljsko zavarovati eno najlepših 
triglavskih dolin.

Bogata planinska  
sezona v Vratih

Aljažev dom v Vratih
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"Včasih so ljudje v času, ko je bil v vasi 
smenj, trgovin, kakršne imamo da-
nes, pa seveda niso poznali, nakupili 
vse potrebno za čez zimo: sol, nekate-
ra živila, blago in podobno," je poveda-
la Tina Brlogar s Turističnega društva 
Rateče. Društvo je namreč pred štiri-
mi leti spet obudilo tradicijo, ki je v 
zadnjih dvajsetih letih skoraj zamrla. 
"Kmetje so hlapce in dekle pripeljali 
na smenj, da so jim kupili oblačila, 
pa tudi kramarjev je bilo veliko, od 
vsepovsod so prišli. Trajal je štiri dni, 
domačini so kupovali šele v ponede-
ljek in torek. Smenj se je raztezal od 

Šumarja do gasilskega doma; govorilo 
se je, da je bil rateški zadnji v Kanalski 
dolini," se še spominja Janez Kavalar, 
Minarjev iz Rateč. "Gospodinje so za 
smenj pospravile hišo pred zimo, vsa 
okna so bila pomita. Tudi potica se je 
spekla, oče pa je zaklal ovco, tako da 
smo imeli za kosilo pečenko.

Kot pravi Tina Brlogar, je smenj, ka-
kršnega turistično društvo pripravlja 
v zadnjih letih, seveda drugačen in v 
manjšem obsegu kot doslej, 
cilj prireditve pa je predvsem druženje 
vaščanov in veselje, ki ga prireditev 
prinaša otrokom. "Turistično društvo 
pripravi stojnice s pijačo in hrano, v 
goste povabimo ponudnike domačih 
in umetnostnih obrti. Glede na to, 
koliko ljudi se je na prireditvi zbralo 
danes, pa že zagotovo lahko rečemo, 
da bo smenj v Ratečah tudi prihodnje 
leto."
Pri turističnem društvu so sicer z le-
tošnjim letom zelo zadovoljni. »Mar-
ca smo pripravili prireditev Pozdrav 
junakov daljav, avgusta je bil zelo 
uspešen Vaški dan, septembra pa še 
srečanje na Tromeji. Domače žene in 
dekleta že pridno delajo za novo raz-
stavo ročnih del, ki bo znova marca, 
letos pa smo jih za njihov trud tudi 
nagradili in jim omogočili izlet z ogle-
dom razstave ročnih del v Velenju,« je 
povedal predsednik Turističnega dru-
štva Rateče - Planica Primož Oman.

V Ratečah so spet imeli smenj
Dolgo v zgodovino že seže rateška tradicija, po kateri vsako leto na tretjo nedeljo  
v oktobru na trgu sredi vasi pripravijo vaški smenj.

Živahno dogajanje v Ratečah na tretjo nedeljo v oktobru. V lepem sončnem vremenu  
se je na trgu na Gorici zbralo veliko domačinov, mimo pa so prišli tudi angleški turisti,  
ki so bili navdušeni nad obujanjem starega običaja.

Smenj v Ratečah nekoč / Foto: Arhiv turističnega društva Rateče

»Kmetje so hlapce in dekle 
pripeljali na smenj, da so 
jim kupili oblačila, pa tudi 
kramarjev je bilo veliko, 
od vsepovsod so prišli. 
Gospodinje so pospravile hišo 
pred zimo, spekle potico, oče 
pa je zaklal ovco, da smo imeli 
za kosilo pečenko.«



                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij
7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite  

po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 70 najlepših planinskih  

tur iz sedmih gorskih skupin: Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, 

Vzhodne Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in alpsko predgorje. 

Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

  NOVA KNJIGA
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Danes zvečer se pod okriljem KPD Josip Lavtižar s predava-
njem alpinista Aleša Česna Gore zame niso (zgolj) roman-
tične začenjajo letošnji Lavtižarjevi dnevi. Predavanje Aleša 
Česna se bo v dvorani Ljudskega doma začelo ob 19.30.
V soboto popoldne je na vrsti program za otroke in mladi-
no, v Kranjsko Goro namreč prihaja Pionirski dom – Center 
za kulturo mladih Ljubljana, z otroškim muzikalom Lena 
in Lenart. Režija, glasba in besedilo kabarejske predstave, 
namenjene otrokom in odraslim, ki se zavedajo, kako zelo 
zapleteno je že čisto na začetku lahko življenje, so delo 
Igorja Bračiča in Teje Bitenc, ki skupaj z Jušem Milčinskim 
tudi nastopa v predstavi. Na odru si kot brat in sestra iz-
menično podajata razmišljanja, interakcije s publiko in 
žanrsko raznolike songe.
Zvečer na oder Ljudskega doma prihaja Klapa Skala (teno-
risti Vlado Cverle, Gregor Kotnik in Urban Jager, baritonist 
Jernej Završnik in basist Matic Kotnik). Fantje so pred dve-
ma letoma zelo opazno opozorili nase z balado Tri dni sem 
ljubil, ki je čez noč postala uspešnica. 
Letošnje Lavtižarjeve dneve bo zaključila gledališka pred-
stava društva Radeče z naslovom Vznemirljiva predstava 
VRV. Gre za kriminalno zgodbo, ki se odvije v enem dnevu 
in svoj epilog dobi na slavnostni večerji. Umor, ki se zgodi 
v nenavadnih okoliščinah, vpliva na potek zgodbe in like 
neizbrisno zaznamuje, napovedujejo organizatorji.
Vstopnice za dogodke so na voljo uro pred vsako prireditvi-
jo v Ljudskem domu.

Začenjajo se Lavtižarjevi dnevi
Prvi konec tedna v novembru v Ljudskem domu organizirajo že dvajsete 
Lavtižarjeve dneve, ki tudi tokrat prinašajo pester kulturni program.

Enaindvajseti Lavtižarjevi dnevi se začenjajo danes zvečer  
s predavanjem vrhunskega alpinista Aleša Česna.

Televizija Slovenija bo jutri predvajala tretjo v sklopu oddaj iz se-
rije Slovenska narečja, v kateri bodo tokrat predstavili gorenjsko 
narečje. "V oddaji nam bodo dr. Jožica Škofic z Inštituta za slo-
venski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in pestra druščina pravih 
Gorenjcev, med njimi kantavtor Elvis Fajko z Jesenic, gledališč-
niki KD Bohinjska Bela, planšarji z Dovjega, sirarji z Zajamnikov, 
kroparski kovači in člani otroške folklorne skupine Voše pred-
stavili posebnosti, značilnosti in bogastvo narečij, ki spadajo v 
gorenjsko narečno skupino. Tudi tokrat bomo ob sočni narečni 
govorici domačinov hkrati spoznavali njihove prelepe gorenjske 
kraje in znamenitosti, na katere so – tako kot na svoja narečja – 
prav tako zelo ponosni," je povedala scenaristka, voditeljica in 
urednica serije Neva Novljan. Oddaja bo na sporedu v soboto, 3. 
novembra, ob 17.20 na programu TV Slovenija ena, ponovitev pa 
bo v nedeljo, 4. novembra, ob 9.35 na TVS 2.

Na televiziji o gorenjskem narečju

Briljantina -  
dodatna predstava!
Po razprodani predstavi v oktobru, prihaja muzikal 
Briljantina 24. novembra ponovno v Festivalno dvorano 
na Bledu!
Dogajanje muzikala je postavljeno šolsko leto na namišljeni 
šoli, kjer se mladostniki na poslavljajo od brezskrbnega 
življenja. Osrednja lika sta neotesan in predrzen fant Danny 
Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo vzgojeno dekle Sandy. 
Producent Jurij Franko je pripravil muzikal s podobno 
kreativno ekipo kot pri muzikalu Mamma Mia!. Briljantina 
je v celoti prevedena v slovenščino.
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved kot Sandy 
in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj kot Danny. Ob njih 
nastopajo še izbranci iz avdicije in velika imena slovenskega 
filma in gledališča: Janez Hočevar - Rifle, Gojmir Lešnjak 
- Gojc, Uroš Smolej, Domen Valič in Alenka Tetičkovič. 
Vstopnice so že v prodaji!
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Vsako sredo v novembru • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem, 
od 19.00 do 21.00

ROČNA DELA

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com, Metka Trček 040791593

Vsako sredo v novembru • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem, 
od 15.00 do 16.00 in od 19.00 do 21.00

ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ KLEKLJANJA ZA OTROKE IN ODRASLE

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana  
Info: kud.dovje@gmail.com, Metka Trček 040791593

Četrtek, 1. november • Kranjska Gora, novo pokopališče, ob 14.00
KOMEMORACIJA 

Organizator: Župnija Kranjska Gora; info: zupnija.kranjska.gora@rkc.si

Četrtek, 1. november–petek, 2. november • Kranjska Gora, Teater 
Korona, Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

TIME MACHINE
Plesni spektakel

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

Petek, 2. november–nedelja, 4. november • Kranjska Gora, Ljudski dom

21. LAVTIŽARJEVI DNEVI

Program:
Petek, 2. november, ob 19.30 
ALPINIST ALEŠ ČESEN: GORE ZAME NISO (ZGOLJ) ROMANTIČNE

Sobota, 3. november, ob 16.00 
OTROŠKI MUZIKAL: LENA IN LENART

Pionirski dom – Center za kulturo mladih Ljubljana

Sobota, 3. november, ob 19.30
KONCERT KLAPE SKALA
 
Nedelja, 4. november, ob 19.30 
VZNEMIRLJIVA PREDSTAVA VRV

Gledališko društvo Radeče, Režija Klemen Nikolič

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora; info:  
kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Petek, 2. november • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

PAVLA JESIH
Ogled dokumentarnega filma v okviru muzejske razstave Korajža je 
ženskega spola

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Sobota, 3. november • Kranjska Gora, Igralni salon Casino Larix,  
od 20.00 dalje

KONCERT ANSAMBLA SAŠA AVSENIKA
Vstop je brezplačen.

Organizator: Igralni salon Casino Larix  
Info: kristina.bogataj@casino-larix.com 

Sobota, 3. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00 in 23.00

GALA DANCE ORCHESTRA
Plesni večer

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

Sobota, 3. november–nedelja, 4. november • Kranjska Gora,  
Hotel Alpina

POPOLNI VIKEND ODKLOP ZA ŽENSKE
Vikend seminar, namenjen ženskam

Organizator: Matjaž Slovša, s. p., in hotel Alpina  
Info: info@polona-mursec.com 

Četrtek, 8. november • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora,  
ob 19.30

JAPONSKA TRADICIONALNA POT ČAJA 

Predstavitev japonskega čajnega obreda 
Predhodne prijave na 04 58 34 215
Organizator: Knjižnica Kranjska Gora v sodelovanju z društvom Chado 
Urasenke Tankokai Slovenija in Veleposlaništvom Japonske v Sloveniji 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Petek, 9. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
od 20.00 dalje

ANSAMBEL BRLOGA & MARTINOVA POGOSTITEV

20.00–22.00 brezplačna pogostitev
21.00 in 23.00 zabava ob glasbi
Organizator: Hit, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 10. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

SLOVENSKI ORKESTER KLARINETISTOV
Koncert

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Sobota, 10. november  • Kranjska Gora, Ljudski Dom, ob 19.30

KOMEDIJA NIKOLAJA KOLJADA: KOKOŠ

Kud Valentin Kokalj Visoko

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora; info:  
kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Sobota, 10. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò  
& Hotel, ob 21.00

OLIVER HAIDT

Koncert

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

Nedelja, 11. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 10.00 

VAŠA NAŠA MATINEJA – ČAROVNA SKRINJA
Lutkovna predstava za otroke

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100
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Sreda, 14. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

GOLI PIANIST ALI MALA NOČNA MUZIKA 
KD Loški oder Škofja Loka

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Četrtek, 15. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 12.00 

6 OSEB IŠČE WILLIAMA
Amaterski mladinski oder Nova Gorica; vstop prost

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Četrtek, 15. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 20.00 

NA KMETIH
Gledališče Zarja Celje

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Petek, 16. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 10.00 

ZOC (ZELO ORIGINALEN CANKAR)

Po kratkih črticah Ivana Cankarja; vstop prost

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Petek, 16. november • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem,  
ob 19.00

DOMAČI FOLKLORNI VEČER Z GOSTI
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana; info:  
kud.dovje@gmail.com, Marsel Gomboc 040 24 16 60

Petek, 16. november  • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA: JAVNO VODSTVO

Javno vodstvo po muzejski razstavi z avtorico Sašo Mesec in  
Tino Di Batista

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Petek, 16. november  • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

LATOK I.

Premierno predavanje Luka Stražarja in Aleša Česna; vstopnina

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Petek, 16. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

FERI LAINŠČEK: PETELINJI ZAJTRK

Erotična igra o prijateljstvu

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Petek, 16. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
od 20.00 dalje

SLOVENSKI VEČER & VESELI BEGUNJČANI

20.00–22.00 brezplačna pogostitev 
21.00 in 22.30 večer narodno-zabavne glasbe 

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

Sobota, 17. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

PREVARE

KD Janez Jalen Notranje Gorice

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Sobota, 17. november • Kranjska Gora, Ljudski Dom, ob 17.00

VEVERICA KOŠATOREPKA

M. Gavran – priredba M. Starbek, KUD France Virk 

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora; info:  
kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Sobota, 17. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
21.00 in 23.00

TINA PROJECT – TINA TURNER TRIBUTE
Glasbeni večer

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

Nedelja, 18. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

SKINER VEČNI ŠTUDENT
Little Rooster productions Senovo

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Ponedeljek, 19. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja 
Jesenice, ob 9.00 

GOSPODARJI

Gledališče Glej; vstop prost

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Ponedeljek, 19. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, ob 12.00 

PAJČEVINA

Gledališče Glej / Vstop prost

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Ponedeljek, 19. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja  
Jesenice, ob 19.30

NORCI
Koroški deželni teater

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Torek, 20. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 12.45

BARON SEDI NA VEJI

Mladinska dramska družina F. B. Sedej; vstop prost

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100
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Torek, 20. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30

ŠTAJERC V LJUBLJANI
Skupina »Vsi prisotni« pri KUD Štefan Romih Črešnjevec

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Sreda, 21. november • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
Adventna etnološka delavnica / Vstopnina.

Organizator: GMJ; info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 5881 999

Sreda, 21. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 12.45

MUZIKAL MALI PRINC
Mladi oder Ruše / Vstop prost

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Sreda, 21. november • Mojstrana, knjižnica Dovje - Mojstrana, ob 
17.00

BRIHTIN DAN: PREDSTAVA OSTRŽEK

Gledališče Smejček Organizator: Knjižnica Dovje - Mojstrana;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 21. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30

VARNA HIŠA ZA MOŠKE

Igralsko društvo amaterska skupina Neblo

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Četrtek, 22. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

ZA ZMERAJ

Premiera romantične komedije s songi in bendom v živo

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Četrtek, 22. november  • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.30 dalje

MOJ KINO

Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora 
(1h pred filmom)

Organizator: Moj kino; info: www.mojkino.si 

Petek, 23. november  • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00

BRIHTIN DAN: PREDSTAVA OSTRŽEK
Gledališče Smejček

Organizator: Knjižnica Kranjska Gora;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Petek, 23. november • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 18.00

MUZEJSKI VEČER: KONEC PRVE SVETOVNE VOJNE
Predavanje

Organizator: GMJ; info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 5881 999

Petek, 23. november  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 19.30 

ZA ZMERAJ
Ponovitev romantične komedije s songi in bendom v živo

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Petek, 23. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
ob 21.00

NIK P.
koncert
Organizator: Hit, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 24. november–nedelja, 25. november • Kranjska Gora,  
OŠ Josipa Vandota, od 10.00 do 16.00

10. SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME V KRANJSKI GORI
Organizator: Turistično društvo Kranjska Gora in ASK; info:  
info@kr-gora.si, 04 580 94 00

Sobota, 24. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò  
& Hotel, 21.00 & 23.00

CHRUNCHY CANDIES
Glasbeni večer

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

Nedelja, 25. november • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 
ob 10.00
NAGRADA
Predstava za otroke v izvedbi KD Figura 

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 58 33 100

Ponedeljek, 26. november • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, 
ob 17.00
BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACERJEM
Organizator: Knjižnica Kranjska Gora;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 28. november  • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00

PEKA PIŠKOTOV
Etnološka delavnica / Vstopnina.
Organizator: GMJ; info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 5881 999

Sreda, 28. november  • Mojstrana, Knjižnica Dovje - Mojstrana, ob 17.00

DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE

Predhodne prijave na telefonski številki 04 5834 213

Organizator: Knjižnica Dovje - Mojstrana  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 28. november  • Kranjska Gora, knjižnica Kranjska Gora,  
od 16.00 do 16.30

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB
Predhodne prijave na telefonski številki 04 58 34 215

Organizator: Knjižnica Kranjska Gora;  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
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Četrtek, 29. november  • Kranjska Gora, Snežna plaža na smučišču, 
od 9.00 dalje

PRIREDITEV OB PROSLAVI 70-LETNICE SMUČIŠČA KRANJSKA GORA

Od 9.00 dalje: 24 ur smučanja (do 30. novembra do 9.00)

Od 11.00 dalje: povorka učencev OŠ Josipa Vandota iz Kranjske Gore in 
Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora

• slavnostna prireditev in razrez torte 

• živa glasba 

• žrebanje sezonskih smučarskih vozovnic za sedem parov smuči Elan

•  podelitev otroških sezonskih smučarskih vozovnic otrokom z  
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

Organizator: Smučarski center Kranjska Gora; info: info@kr-gora.si 

Petek, 30. november • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00

DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE

Predhodne prijave na telefonski številki 04 58 34 215

Organizator: Knjižnica Kranjska Gora  
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Petek, 30. november • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, 
od 20.00

ITALIJANSKI VEČER & TULIO FURLANIČ & ITACUSTICA

20.00–22.00 brezplačna pogostitev
21.00 in 22.30 tematska zabava
Organizator: Hit, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Petek, 30. november • Podkoren, od 18.00 dalje

OGNJENI SPEKTAKEL: PRIHOD PARKELJNOV TREH DEŽEL

Afterparty: ansambel Modrijani
Kranjska Gora, dvorana Vitranc, od 20.00 dalje 
Organizator: Turizem Kranjska Gora; info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

RAZSTAVE

STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

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

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija 
04 588 19 99, muzej.liznjek@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, 7. september–konec aprila 2019 • Mojstrana, Slovenski planin-
ski muzej

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA
Razstava
Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Alpska konvencija; 
info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730

Četrtek, 20. september–nedelja, 2. december • Kranjska Gora, Liznje-
kova domačija

KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ
Razstava

Organizator: GMJ; info: info@planinskimuzej.si, 08/38 06 730
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www.visitkranj.si

NOVEMBER
Okusite vinorodno in kulinarično Slovenijo
Več kot 40 degustacijskih točk

Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol 
servisih in v Kranjski hiši, ter uro pred pričetkom na dan 

dogodka do razprodaje.
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Popolnoma novi
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“Konkurenca Ceedu 
odstopila prestol”

Že od 12.990 €
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KIA - Največ avta za vaš denar

Blejska Dobrava: Junik-M, 04 581 00 02 / Brežice: Kolmanič & CO., 07 499 23 13 / Celje: Škorjanec, 03 426 08 72 / Domžale: Veit Team, 01 724 65 55 / Ivančna Gorica: PAN - JAN, 01 320 47 07 / Izola: Jereb, 05 616  80 11 / Kočevje: 
Randelj, 01 893 11 36 / Koper: Kia Benčič, 05 915 06 00 / Kranj: Nasmeh, 04 235 17 77 / Medvode: Črešnik, 01 361 22 50 / Murska Sobota: Lepoša, 02 536 17 70 / Nova Gorica: MAS Avto, 05 333 03 03 / Novo mesto: Avtohiša Križman, 
07 393 36 80 / Rogaška Slatina: Avto Alka 03 818 25 50 / Slovenska Bistrica: Avto Stegne, 02 81 85 140 / Šentjanž pri Dravogradu: AC Koroška, 02 878 58 50 / Trebnje: PAN - JAN, 07 34 60 718 / Vrhnika: Avtotrade, 01 750 51 99

Kia center Ljubljana, Leskoškova 2, 01 584 33 33 / Kia center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50

Komb. porabe goriva: 3,9 – 6,4 l/100km, emisije CO2: 101 – 145 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d temp, emisije NOX: 0,0137- 0,0569 g/km. Cena 12.990 EUR velja ob nakupu novega Ceeda 5dr 1.4 LX Active, z upoštevanimi popusti (redni popust 3.200 EUR, popust “Gotovina” 1.500 EUR in popust “Bonus financiranje” 1.500 EUR). 
Redna cena je 19.190 EUR. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji 
garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.
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NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

JESENICEJESENICE
JUNIK-M, d.o.o., Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava, 04 581 00 02
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Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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