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TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
IN AKVARISTIKO

d.o.o.

V MERCATOR CENTRU, Spodnji plavž 5, Jesenice ali www.aro.si
TRGOVINA ARO IMA STATUS TRGOVINE Z ŽIVILI IN NIMA OBRATOVALNE OMEJITVE!
(KADAR IN KAKOR JE ODPRT MERCATOR, JE ODPRTA TUDI NAŠA TRGOVINA!)

V TRGOVINI ARO: POD VSAKOKRATNIMI POGOJI, KI JIH DOLOČI NIJZ
V PRIMERU POPOLNEGA ZAPRTJA ALI NEIZPOLNJEVANJA PCT POGOJEV:
– Z NAROČILOM V NAŠI SPLETNI TRGOVINI www.aro.si
(brezplačna dostava v času covid ukrepov za vsa naročila nad 10 € v naši spletni trgovini)
– Z NAROČILOM PO E-POŠTI NA info@aro.si (oddate seznam želenih izdelkov)
– Z NAROČILOM PO TELEFONU 04/58 31 187 (od ponedeljka do sobote od 8. do 20. ure)

HVALA ZA ZAUPANJE!

POTRUDILI SE BOMO, DA BOSTE VAŠEMU HIŠNEMU
LJUBLJENČKU LAHKO NUDILI VSE, KAR POTREBUJE!

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak
torek in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v
nabiralnik in izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju
in v naši regiji. Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem,
ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti
prodaji. Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da
je Gorenjski glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki.
Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša tudi številne
popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje
časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si
ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite podatke za
dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam časopisa
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

ARO PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SPODNJI TRG 36, ŠKOFJA LOKA

KAKO LAHKO KLJUB COVIDU-19 KUPUJETE V TRGOVINI ARO?
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V leto 2022 z rekordnim proračunom
Župan Janez Hrovat je zaradi koronarazmer tudi letošnjo jesen odpovedal zbore
krajanov. »Zbore krajanov imam izredno rad, ker v živo lahko predstavim
dosežke, cilje in krajanom prisluhnem v njihovih pobudah. Upam, da bodo
spomladi razmere boljše in da se srečamo.« V pogovoru z županom povzemamo
ključne dosežke v letu, ki počasi odhaja, in načrte za leto 2022.
SUZANA P. KOVAČIČ
Kdaj načrtujete odprtje prizidka k
vrtcu v Mojstrani?
Odprtje načrtujemo 16. decembra
ob prazniku KS Dovje - Mojstrana in
dnevu šole. Zares upam, da izvajalec
zaključi dela. Novi prostori igralnic
bodo na visokem nivoju, arhitektura prizidka je razgibana, odprta proti
hribom. V naslednjem letu bomo prenovili tudi obstoječi del vrtca, sanirali športno igrišče pri šoli, ki bo večje,
prevlečeno s tartanom, igrišče bo dobilo nove naprave in tribuno. S tem
bomo osnovno šolo in vrtec investicijsko zaključili.
Kaj je bilo v zadnjem času še narejenega in kaj je v KS Dovje - Mojstrana v načrtu za prihodnje leto?
Sanirali smo Radovno, Veliki breg v
Mojstrani ... Prihodnje leto bomo obnovili še tiste ceste, ki so bile poškodovane zaradi gradnje kanalizacije
in sočasno vkopali električne vode.
Nadaljevali bomo projekt umirjanja
prometa v dolino Vrata, kar bo ena večjih investicij v letu 2022. Cesto v Vrata
že asfaltirajo in tu nam je Direkcija RS
za infrastrukturo ponudila roko in se
drži svojih obljub. Samo upam, da bo
tudi Ministrstvo za okolje in prostor,
Sektor za ohranjanje narave, sledil
temu in določil upravljavca ceste. Če
ne občina, naj bo pa upravljavec nekdo drug. Na občini imamo pripravljeno vse za gradnjo parkirišč v Mojstrani in na Dovjem, kjer je predvidena
tudi postavitev otroškega igrišča.
V Gozdu - Martuljku je občina kupila zemljišče za namen parkirišča.
Kupili smo dve veliki zemljišči, ki bosta prihodnje leto uporabljeni za parkirišče in za nov objekt, v katerem bo

turistično-informacijska točka kraja,
poleg tega bomo obnovili še otroško
igrišče. Ponudili bomo parkirna mesta
za obiskovalce celotnega območja, od
Srednjega Vrha, Martuljških slapov,
Jasenja ... Dokončali bomo sanacijo
ceste v Gozdu - Martuljku in zaključili
pločnike. Nad vodnim zajetjem Jurež
smo letos izvedli obsežno sanacijo,
zdaj menjamo vodovod in drugo leto
zgradimo še vodohran v Srednjem
Vrhu. Potem pride na vrsto sanacija
ceste v Srednji Vrh, kjer bomo morali razmisliti o postavitvi obvestilnih
tabel o prostih kapacitetah parkirišč,
tako da bomo vozila lahko usmerjali
že v dolini. Mogoče bi bilo treba tudi v
Srednjem Vrhu po vzoru alpskih cest
urediti režim.
Kaj lahko poveste o investicijah na
območju Kranjske Gore?
Zaključili bomo Vršiško cesto s pločnikom. Od Korone do Petacovega mosta
se bosta uredila parkirišče in postajališče za avtodome. Za garažno hišo za
približno petsto avtomobilov bomo v
kratkem pridobili gradbeno dovoljenje. V Kranjski Gori je nekaj cest, ki
še niso obnovljene, upam, da se tudi
cesta pod Alpino preplasti. Zgradili
bomo nov, večji vodohran Alpina. V
načrtu je povezava vodohrana Železnica s Kranjsko Goro in sanacija mostu čez Savo ter projekt za nov most
pri krožišču. Upam, da športno društvo pridobi gradbeno dovoljenje in da
zaključimo objekt v Športnem parku
Ruteč, ki ga bo sofinancirala občina.
V Podkorenu pa boste uredili dostopno cesto do poligona ...
Poleg novega krožišča, kjer bo investitor država, bomo uredili pločnike, dostopno cesto z bočnimi parkirišči proti
poligonu, kar bo pomembno tako za

Župan Janez Hrovat
planiške prireditve, smučarje kot za
vas Podkoren, kjer bomo v letu 2022
zaključili še preostale ceste v slabem
stanju ter vkopali električne vode.
Kaj pa Rateče?
V Ratečah bomo obnovili cesto od
gasilskega doma do dela, kjer jo saniramo letos. Cesto bomo nekoliko
razširili, postavili nov oporni zid, kar
bo zahteven in drag projekt. V načrtu
je ureditev parkirnih mest od starega
mejnega prehoda do gostilne Mojmir
in mladinske sobe na igrišču na železniški postaji.
Je kaj novega glede nekdanjega
smučišča v Ratečah?
Po mojih informacijah je smučišče kupila družba SKI Kranjska Gora z namenom njegove oživitve. Upam, da se to
smučišče enkrat poveže s Kranjsko Goro
prek Velike Doline, Loma, Planice.
Leta 2023 bo svetovno prvenstvo v
nordijskem smučanju v Planici. Par-
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kirišč v Ratečah vam ni uspelo zagotoviti. Kje se je zataknilo?
Zataknilo se je pri soglasju vodarjev za
prvotno planirano zemljišče za parkirišče, za katero smo bili dogovorjeni
z OK Planica. Izkazalo se je, da je lokacija v poplavnem območju. Drugje
zemljišč za parkirišče za zdaj nismo
mogli pridobiti, tako da se bo to reševalo z začasnimi parkirišči.
Občinski svet je sprejel Celostno
prometno strategijo, lotili ste se tudi
urejanja prometnega režima z zaračunavanjem parkirnin.
Novi prometni režim bomo začeli uveljavljati po novem letu. Porodni krči,
verjamem, da bodo, a to smo morali
narediti. Zaradi velike popularnosti je
Kranjska Gora ena najbolj obiskanih
destinacij v Sloveniji, če ne celo najbolj
obiskana, posebej z dnevnimi obiskovalci. Postavljene cene parkiranja so
primerne. Za dnevne obiskovalce smučišča bo parkiranje brezplačno z nakupom smučarske vozovnice. Menim, da
je tudi letni abonma za občane za parkiranje na javnih parkiriščih ugoden.
Tam, kjer so lastniki parkirišč zasebniki, pa občina na cene ne more vplivati.
Najnovejši podatek je, da je Kranjska Gora druga najboljša destinacija
v Sloveniji v kongresnem turizmu.
Delo vseh zaposlenih v turizmu, turističnih društev in ne nazadnje vseh
lastnikov in upravljavcev infrastrukture kaže, da je smer prava in da
Kranjsko Goro mogoče včasih dvigamo celo prehitro. Vse, kar je bilo pred
mojim nastopom županstva želja, je
uresničeno in delnice Kranjske Gore
so se dvignile za več, kot sem mislil.
Počasi bomo morali začeti promocijo
dozirati po segmentih. Če rečem v prispodobi, osvajamo samo tisto, kar so
naši legendarni predhodniki že imeli
osvojeno, pa naj bo to Jasna, kamp v
Rutah ali vrh Vitranca ...
Verjetno mislite tudi na gradnjo
štirisedežnice na Vitranc 2. Kako občina sodeluje z RTC Žičnice?
Zelo v redu. To je edino podjetje v tem
segmentu v teh časih, ki z lastnimi
sredstvi vlaga v žičniško infrastrukturo v Sloveniji. Investirajo več kot sedem milijonov evrov samo letos (štirisedežnica, garaža za teptalne stroje,

zbiralnik za vodo za zasneževanje).
Izredno sem ponosen, da verjamejo
v Kranjsko Goro, da imajo vizijo in se
razvijajo. Zraven tega je občina skupaj
z ASK Kranjska Gora investirala sto tisoč evrov v novo varovalno ograjo na
poligonu. Podpisana je tudi pogodba
za izvedbo svetovnega pokala z ASK
Kranjska Gora za naslednjih deset let.
Kaj je s smučiščem v Mojstrani?
Upam, da se smučišče obdrži, kajti
tudi majhna in nižje ležeča smučišča
imajo svoj čar, seveda ob izdatnem in
kvalitetnem zasneževanju. Če bodo
imeli novi lastniki voljo, roko občine
in občinskega sveta imajo.
Pričakujete sofinancirana državna
in evropska sredstva za investicije?
Vlada nam je obljubila sofinanciranje
investicije v mojstranški vrtec. Verjamem, da bomo pridobili določena
sredstva tudi za vodohrane, vodooskrbo. Nadejamo se sredstev za sanacijo
dotrajane in premajhne čistilne naprave na Tabrah. Tudi s sofinanciranimi projekti želimo narediti vse čim
bolj ekonomično, da ne obremenimo
občanov z neko pretirano investicijo,
katere amortizacija se odraža na položnicah občanov.
Projekti bodo pripravljeni, skrbi pa
vas, ali boste pridobili izvajalce del.
Država zadnje čase izredno veliko investira. Drugo leto bo volilno in tudi
občine, ki nimajo denarja, bodo najele kredite za investicije. V naši občini imamo več kot tri milijone evrov
samo rezerve. Smo ena redkih občin
brez kredita. Za projekte bomo iskali
izvajalce del, če bo treba, tudi zunaj
države. Prihodnje leto bomo imeli več
kot 17-milijonski občinski proračun in
ob ugodni turistični sezoni bo lahko
še precej višji. Sam prihajam iz gospodarskih voda, občino smo pognali kot
uspešno podjetje.
Kaj pa sociala?
Občina Kranjska Gora je ena boljših tudi pri socialnih transferih, od
subvencij zdravstvenih storitev, sofinanciranja storitve pomoči na domu,
vrtca, namestitev v ustanovah posebnega pomena ... Ohranjamo brezplačne smučarske vozovnice za naše
osnovnošolce in dijake za obe smučišči. Vztrajal bom pri tem, da se bodo

socialni transferi še povečali, da imajo ljudje, ki pri nas živijo, nekaj od
tega, kar jih nekje bremeni.
Kranjska Gora je tudi najbolje precepljena občina v državi ...
S prvim odmerkom cepiva je bilo pred
tednom cepljenih več kot osemdeset
odstotkov odraslih, ponosen sem,
da so občani razumeli pozive stroke,
predvsem pa, da smo turistična občina, kjer sta gibanje ljudi in izpostavljenost še večja kot drugje. Verjetno
so vlekli tudi zgledi sosedov, saj je bilo
tam še težje. Trbiž je npr. precepljen
čez 88 odstotkov.
Prihaja kak nov trgovec?
Prihaja, ampak res počasi. Pogovori
med trgovcem in agrarno skupnostjo
so bili za zemljišče v Logu, ker pa so
cene zemljišč narasle, so se, kot kaže,
razhajali v financah. V pritličnih prostorih Razorja v Kranjski Gori naj bi
Spar, vsaj upam tako, odprl trgovino.
Kljub temu bi rad videl, da bi bila ena
trgovina tudi zunaj centra kraja, kamor se lahko pripelješ, ki bi imela še
npr. frizerski salon, bife kot stičišče
za krajane, ki bi se dobivali na kavi.
Upam, da se dogovorijo.
Leta 2022 bodo lokalne volitve. Se
boste potegovali za še en mandat?
Vsekakor mi idej in ljubezni do naših
krajev ne zmanjka in lahko rečem
prav tako kot moj znani kolega: da,
če bi bile volitve naslednjo nedeljo, za
drugo leto je težko obljubljati, ne nazadnje je to odvisno od mnogih stvari
v življenju.
Kakšna je vaša popotnica občanom na pragu novega leta?
Upajmo, da se nesrečna zgodba okrog
epidemije konča. Da začnemo normalno živeti, da se spet začnemo družiti, stisniti roko. Verjetno vse to še ne
bo šlo za božično-novoletne praznike,
a jih kljub vsemu preživimo v veri na
boljše čase in se držimo navodil vseh,
ki se trudijo za obvladovanje razmer.
Preživimo praznike na varni strani.
Če bodo prireditve na prostem, in verjamem, da kakšna bo, ste toplo vabljeni. Vsem skupaj želim uspešen, miren, spokojen december s prehodom
v bel božič in uspešno zimo. Mogoče
se srečamo nekje pod zvezdami in si v
živo zaželimo srečno 2022.
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Asfaltiranje
ceste v Vrata
V zgornjem delu ceste v
dolino Vrata so asfaltirali
odsek v dolžini okrog tri
kilometre. Želijo si, da bi
že prihodnje leto v glavni
poletni sezoni delno ali v
celoti organizirali javni
potniški promet v dolino
Vrata.
SUZANA P. KOVAČIČ
Dela na cesti iz Mojstrane v dolino Vrata
potekajo po načrtu, je sredi novembra
zagotovil na javnem razpisu Direkcije
RS za infrastrukturo izbrani izvajalec
del Gorenjska gradbena družba. V zgornjem delu so asfaltirali odsek v dolžini
okrog tri kilometre. Projekt bo po navedbah izvajalca del zaključen spomladi, kot je bilo predvideno.
Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša, tudi vodja občinske skupine za pripravo celostnega projekta Umirjanje
prometa v dolino Vrata, je povedal,
da so zadovoljni, da so dela začeli in
da jih izvajajo skladno z načrtom,
naravovarstvenim soglasjem in vremenskimi pogoji. Kot pa je poudaril,

Pravno bo treba urediti status zemljišča parkirišča pred vstopom do Aljaževega doma.
je asfaltiranje ceste samo vmesna in
prva etapa do uresničitve celotnega
projekta, že naslednji izziv bo ureditev
prometnega režima z omejevanjem
števila vozil v dolino Vrata, za katerega se trudijo vsi deležniki, od Občine
Kranjska Gora do javnega zavoda Triglavski narodni park, Planinske zveze
Slovenije, Planinskega društva in Turističnega društva Dovje - Mojstrana.
Ali bo to že prihodnje leto, pa je Janša
pojasnil: "Ni vse odvisno od vpletenih
deležnikov v projekt, da vsak opravi
svojo 'domačo nalogo', ampak tudi od
uradnih postopkov, zahtevnega iskanja izvajalcev del ... Občina si je zadala nalogo, da zagotovimo potrebno
število parkirnih mest v Mojstrani, v
postopku je pridobivanje gradbenega
dovoljenja za parkirišče pri nekdanji

železniški postaji. Pravno bo treba
urediti še status zemljišča parkirišča
pred vstopom do Aljaževega doma. Želja je, da se že prihodnje leto v glavni
poletni sezoni delno ali v celoti organizira javni potniški promet v dolino, veliko je odvisno od tega, koliko
parkirišč nam bo uspelo zagotoviti
do poletja." Nekaj pričakovanj imajo
tudi v dopolnitvi zakona o cestah, ki
je v pripravi in ki naj bi bolje in lažje
uredil možnosti izvajanja prometnih
režimov v zaščitenih območjih, skozi
katera poteka državna cesta.

Nova svetnica
Po odstopu Žige Židana z mesta svetnika v
občinskem svetu Občine Kranjska Gora je
bil izveden postopek za imenovanje novega svetnika iz Alpske liste Janeza Hrovata.
To mesto je sprejela Mirjana Benedik, z
imenovanjem je že soglašal občinski svet.

OBČINA KRANJSKA GORA

www.obcina.kranjska-gora.si

Novo leto je kot nepopisan list. Pobarvajte ga s sanjami,
posujte z ljubeznijo, popišite z neverjetnimi dosežki in okrasite
s čudeži. Želimo vam mirne božične praznike, v letu 2022
pa veliko zdravja in osebnega zadovoljstva.

Župan Janez Hrovat
Občinski svet in Občinska uprava
Občine Kranjska Gora

Spomin na prva
poveljnika TO
Območno veteransko združenje Zgornja
Gorenjska je 20. november, dan Teritorialne obrambe Slovenije, počastilo s spominom na prva poveljnika TO v tedanjih
občinah Jesenice in Radovljica. Na grob
Stanka Potočnika na pokopališču na Dovjem in Slavka Staroverskega v Kropi so
položili venca. K. S.
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Vstopili v najbolj praznični mesec leta
Na predvečer prve adventne nedelje so že zažarele praznične luči.
SUZANA P. KOVAČIČ

Trg olimpijcev v Mojstrani letos krasi velik adventni venček. Pri
njegovi izdelavi so sodelovali člani TD Dovje - Mojstrana. / Foto:
Benjamin Črv

V pobeljeni Kranjski Gori so zažarele praznične luči, v Alpski
vasici se lahko pogrejete ob vročih napitkih. / Foto: Tina Dokl
Silvestrovanje na prostem bo, če bodo koronarazmere in
ukrepi to dopuščali, enako velja še za kakšen drug predviden praznično obarvan dogodek.

obcina.kranjska-gora.si

Praznično okrašen je trg pred cerkvijo v Kranjski Gori, Trg
olimpijcev v Mojstrani, ki ga letos krasi velik adventni
venček, okrašena so tudi druga vaška jedra. Ljudski dom v
Kranjski Gori se je spremenil v velikansko božično darilo z
rdečo pentljo. "V vrtu Viharnik v Mojstrani bo ponovno zažarelo na desettisoče prazničnih lučk, domačin Stane Brus
pa kmalu na ogled znova postavil tudi gorske jaslice, ki
pripovedujejo, kako je potekalo življenje v vaseh pod Triglavom v preteklosti. Če vas mraz ne moti, v soteski Mlačca
vstopite v pravo Ledeno kraljestvo, ki ga v mrzlih zimskih
nočeh ustvarja domačin Pavel Skumavc. V Alpski vasici v
Kranjski Gori bo dišalo po cimetu in drugih božičnih dobrotah ... Otroci pa bodo v Ljudskem domu na ustvarjalnih delavnicah izdelovali okraske za smrečice iz naravnih
in recikliranih materialov, ki bodo krasile Alpsko vasico
in Kranjsko Goro," so povedali na Turizmu Kranjska Gora,
kjer si želijo, da bi praznični čas preživeli skladno z izročilom in sporočilom, da je najpomembnejši mir v srcu in
duši ter da čas, ki ga preživimo s svojimi najdražjimi, nikoli ni zapravljen.
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Sprejeti pravilnik je živ dokument
Občinski svetniki so na novembrski seji po sprejetju Celostne prometne strategije
Občine Kranjska Gora po skrajšanem postopku sprejeli tudi spremenjen in
dopolnjen pravilnik, ki določa javne parkirne površine in plačilo parkirnine.
SUZANA P. KOVAČIČ
S trendom rasti dnevnih obiskovalcev,
izgradnje stanovanjskih objektov in
počitniških hiš je posledično prišlo do
povečanja obremenjenosti infrastrukture in dodatnih pritiskov na naravo,
zato je potreba po sistemski ureditvi
postala nuja. V času do sprejetja Celostne prometne strategije (CPS) so bile
številne aktivnosti, zlasti vključevanje javnosti v postopek njene priprave
predstavlja novost pri načrtovanju. Izdelavo CPS je občina zaupala podjetju
PNZ svetovanje, projektiranje. Opravili
so analizo stanja, preučili predloge in
potrebe obiskovalcev in aktivno vključili lokalno prebivalstvo, ki je v anketi
in na javni razpravi lahko podalo svoja
mnenja. Katja Miklič iz podjetja PNZ
je povedala, da če smo se prej tradicionalno ukvarjali s pretočnostjo, hitrostjo motornega prometa, se danes
z dostopnostjo in kakovostjo bivanja,
osredotočeno na človeka. "CPS ni magična palica, ki bo rešila vse težave.
Niti ni antiavtomobilska propaganda,
a upošteva še vse druge deležnike in
uporabnike," je pojasnila Mikličeva.

KONKRETNI UKREPI SO ZAJETI V CPS
... ter ocenjeni časovno in stroškovno.
CPS predstavlja tudi osnovo za črpanje
sofinancerskih sredstev EU za projekte, ki spodbujajo trajnostno mobilnost do leta 2023. Župan Janez Hrovat
je povedal, da je dokument korektno
pripravljen, a da gre za "živo stvar", da
je dosti všečnih idej, mogoče kakšna
nerealna, in da bodo CPS čez leta po
potrebi tudi prilagajali. Občinski svetnik Jože Dovžan je v razpravi opozoril
prometno zelo obremenjeno Radovno,
dolini Kot in Krma (tudi Vrata, ki pa
se s projektom umirjanja prometa že
rešuje), in apeliral, da se to uredi v sodelovanju s TNP. Kot je pojasnil župan

Hrovat, se teh problemov zavedajo in
jih rešujejo.
Kot je bilo tudi poudarjeno, je celostno
načrtovanje prometa oz. spodbujanje
k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega
potniškega prometa (JPP) za občino pomembno, saj bo prispevalo k zmanjševanju negativnih vplivov prometa, nižjim emisijam toplogrednih plinov in
manjši porabi energije ter omogočalo
uspešnejši razvoj občine. Gre za strateško pomemben dokument, ki opozarja
na največje težave, razkriva izzive in
predlaga rešitve.

PARKIRNI SISTEM

Na podlagi preučitve praks v drugih
enako razvitih turističnih občinah v
Sloveniji in tujini je projektna skupina
naredila analizo stanja in za območje
občine pripravila načrt z umestitvijo
novih parkirišč, posodobitvijo obstoječih in vzpostavitev plačljivega parkirnega sistema. Občina Kranjska Gora ima
trenutno na celotnem območju okrog
2200 javnih parkirnih mest, vsa so bila
doslej brezplačna. Župan Hrovat je povedal, da je bilo parkiranje pereča problematika, ki so jo želeli urediti, in upa,
da je "vsaj približno za vse pravično".
Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž
Veber je dodal, da je prometni režim potreben takojšnje vzpostavitve zdravega
sistema prometa tako za osebna vozila
kot pešce in kolesarje. Največja težava
pa je mirujoči promet. "Sprejeti pravilnik je živ dokument, pomembno pa je,
da smo začeli in da promet uredimo ter
vzpostavimo nek red," je pojasnil podžupan Bogdan Janša.

PARKIRIŠČA RAZDELILI V ŠTIRI CONE
Novi prometni režim bodo začeli testno
uvajati med zimsko sezono. Ob nakupu smučarske vozovnice bo parkiranje brezplačno. Sicer pa so parkirišča
razdelili v štiri cone: cona ena pokriva

ključne in najbolj obremenjene turistične točke ter ožji center Kranjske Gore,
pod cono dve spada večina parkirišč po
občini, v coni tri so parkirišča na obrobju, na katera želijo preusmeriti mirujoči promet iz najbolj obremenjenih območij, za cono štiri pa bo veljal poseben
prometni režim (npr. v dolino Vrata).
Najcenejše bo parkiranje v coni tri, 0,80
evra za začetno uro in nadaljnjo uro,
medtem ko bo v coni ena ura parkiranja 1,20 evra in nadaljnja ura dva evra.
V coni dve bo začetna in nadaljnja ura
stala 1,20 evra. Cena dnevnega parkiranja avtodoma bo 12 evrov, za avtobus 20
evrov.

POSEBNI LETNI ABONMA ZA OBČANE
Predvideli so tudi režim brezplačnega kratkotrajnega parkiranja v bližini
pomembnih institucij, kot so občina,
zdravstveni dom, knjižnica, pokopališča, šole .... Občani bodo imeli možnost
nakupa posebnega letnega abonmaja po ceni trideset evrov, s katerim bo
mogoče parkirati na skoraj vseh parkiriščih. Na voljo bo tudi splošni letni
(250 evrov) in polletni abonma za nerezidente ter tridnevni, petdnevni in
desetdnevni turistični abonma. Hotelirji in drugi ponudniki nastanitev, ki
ne morejo zagotoviti lastnih parkirnih
mest, bodo imeli možnost uporabe javnih parkirnih mest s plačilom letnega
pavšala.
Plačilo parkirnine bo možno s SMS-sporočilom, mobilno aplikacijo in na parkirnih avtomatih. Nadzor bo opravljal
Medobčinski inšpektorat in redarstvo,
upravljavec parkirišč bo Komunala
Kranjska Gora.
Denar, zbran s parkirninami, bo strogo
namenski, zagotavljajo na občini, in bo
omogočal dodatne zaposlitve, sofinanciranje JPP, dopolnitev občinske infrastrukture in dejavnosti, ki so vezane na
trajnostno mobilnost.
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Za urejeno in čisto Zgornjesavsko dolino
Mirjana Benedik se je kot občinska svetnica prvič pridružila kranjskogorskemu
občinskemu svetu na novembrski seji.

Mirjana Benedik zase pravi, da je proaktivna oseba z željo po odkrivanju
neznanega. Z družino že kar nekaj let
živi v Podkorenu, v Kranjski Gori pa
imata s soprogom Gregom družinsko
podjetje Rožle G&M, pri čemer se sama
bolj ukvarja z Apartmajsko hišo Rožle,
partner pa s turistično agencijo. Aktivna je na različnih področjih, saj je,
kot pravi, njeno poslanstvo spremeniti družbo športa in lokalne skupnosti
na bolje. Je članica upravnega odbora
(UO) Turističnega društva Kranjska
Gora, članica organizacijskega komiteja Pokala Vitranc (ceremonija, program in javno žrebanje štartnih številk), članica UO Golf kluba Kranjska
Gora (tajnik) ter članica izvršnega odbora Golf zveze Slovenije.
Ali že imate izkušnje v lokalni politiki?
Trenutno izkušenj v lokalni politiki
še nimam. Hkrati pa bi poudarila, da
Alpska listina Janeza Hrovata ni politično usmerjena.
Katere cilje boste skušali v preostanku mandata uresničiti kot svetnica?
Veliko sredstev namenjamo iz proračuna za gradnjo novih vodohranov,
pitna voda iz pipe bo namreč v tem
stoletju naše največje bogastvo in
velika prednost pri trženju Kranjske
Gore kot turistične destinacije. Želim
si predvsem urejene in čiste Zgornjesavske doline – ne le za turizem, temveč tudi za lokalno prebivalstvo. Podpiram ureditev mirujočega prometa,
povezavo kmetijstva in turizma, omejitev prevelike pozidave naših krajev ter sprejetje OPN Občine Kranjska
Gora.
Kateri je po vašem mnenju ta čas
največji problem v občini?
Glede na večanje števila prebivalcev
in povečan obseg turizma nastaja pro-

Mirjana Benedik / Foto: osebni arhiv
blem pri ureditvi prometa. Zato bi kot
prvi problem omenila pomembnost
krožišč in pločnikov za varnost pešcev. Z roko v roki s tem pa je problem
tudi premajhna trgovina, ki je v središču kraja, kar še dodatno povečuje
promet in gnečo.
Kaj je tisto, kar je trenutno v občini dobro urejeno?

Občina Kranjska Gora je v preteklih
letih doživela velik vzpon in naredila korak naprej v razvoju. Zelo dobro
so urejeni pogoji za športno dejavnost
(Nordijski center Planica, Dvorana Vitranc, nova sedežnica, urejene tekaške proge, igrišče za golf, nogometna
igrišča ...). Prav tako je popolnoma
preurejena Osnovna šola in zelo dobro
urejen Dom za starejše. Skrb za starejše občane je velika prioriteta. Veliko
pa se je naredilo tudi na področju turistične infrastrukture, kar je možno
videti s povečanim številom turistov
in privlačnosti Kranjske Gore kot turistične destinacije.
Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
V prostem času sem predvsem rada
aktivna in čas preživljam z družino.
Velikokrat se s partnerjem odpraviva
na golf, kolesarjenje, tek na smučeh
ali v hribe. Zelo rada tudi potujem in
okušam novo hrano.
Življenjsko vodilo?
Živeti v naši dolini, obdani z naravnimi lepotami, je lepo in pomirjajoče.

KOMUNALA, KRANJSKA GORA, D.O.O., SPODNJE RUTE 50, GOZD MARTULJEK

SUZANA P. KOVAČIČ
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Mesec v znamenju
čustev in športa
LAS Občine Kranjska Gora je v
preventivnem mesecu novembru znova
pripravil različne aktivnosti za občane.
KARMEN SLUGA
Največ se je dogajalo na obeh osnovnih šolah (OŠ) v občini.
Kot je povedala svetovalna delavka na OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora Tina Kralj, jim je uspelo pod streho spraviti vse začrtane aktivnosti. V sodelovanju z dr. Aleksandro Rožman z Inštituta Psihologija zaščititi otroka so za
vse razrede pripravili delavnice Superterapijica: Pogumno
o otroštvu. Na teh terapijah, kot pojasnjujejo na inštitutu,
obravnavajo pomen otrokove samopodobe, samozavesti in
čustvovanja. Spoznavajo, zakaj je zelo pomembno, da znamo imeti radi sebe in se trudimo za dobro počutje v svoji
koži. Skupaj raziskujejo, kako lahko čustva pomagajo pri
vsakodnevnem sporazumevanju v šoli, v družbi prijateljev
in v drugih za otroke pomembnih situacijah. Ob tem pa
poskušajo razumeti, kaj je otrokova čustvena stiska in zakaj je otrokom pogosto tudi hudo.
Učenci so bili zelo navdušeni nad športnimi delavnicami,
h katerim so povabili predstavnike športnih društev, da bi
otrokom predstavili različne športe in jih zanje tudi navdušili. Trenerji ter ostali predstavniki društev so jim vsak
na svoji postojanki predstavili alpsko smučanje, smučar-

ski tek, smučarske skoke, nogomet, košarko, kickboks,
plezanje, karate ter ritmično gimnastiko. Seznanili so jih
tudi s tem, kje in kdaj se v popoldanskem času v vse te
aktivnosti lahko vključijo, ter jim položili na srce, da je
šport zdrav za telo in duha. Šport človeka disciplinira in
fizično krepi, prav tako pa odpira nova prijateljstva med
vrstniki.
Tudi na OŠ 16. decembra Mojstrana so se pridružili aktivnostim LAS-a. Kot je pojasnila svetovalna delavka Nives
Košir Maček, so v sodelovanju z Alenko Kos iz Društva za
boljši svet Vilinski ključ v 7. in 9. razredu izpeljali delavnico
Drugačnost združuje. Učence je zelo pritegnila, poudarek
pa so dali vrednotam. Skozi zgodbe so prišli do zaključka,
kako sebe in druge spodbuditi k temu, da bi ustvarili boljši
svet zase in za svoje bližnje. Zaradi koronskih razmer pa
so v Mojstrani Superterapijice in preventivne delavnice na
temo čustev prestavili na poznejši čas.
Preventivni november sta v kranjskogorski občini sicer
zaznamovala še brezplačno kopanje v bazenih kompleksa
Aqua Larix ter predavanje psihologa Matica Munca o motivaciji v težkih časih z naslovom Upanje je v nas.

Ker pogovor rešuje
Ste potrti, osamljeni, jezni, nesamozavestni, nesrečni, obupani? Se počutite
nemočne? Vas je strah? Pridite na pogovor ...
SUZANA P. KOVAČIČ
V okviru Centra za psihološko svetovanje Posvet deluje 21 psiholoških
svetovalnic po Sloveniji, kjer izvajajo
program Psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam v
duševni stiski. Najbližja kranjskogorskim občanom je psihološka svetovalnica na Hrušici, kjer imajo urejen
tudi dostop za invalide. "Udeležba na
psihološkem svetovanju je brezplačna in lahko dostopna – ne potrebujete
niti napotnice niti zdravstvene kar-

tice, čakalna doba je manjša od treh
tednov. Svetovanja lahko potekajo
tudi prek video ali zvočnih povezav,
če obstaja povečana možnost okužbe s
koronavirusom," so povedali v psihološki svetovalnici in poudarili, da so
svetovanja zaupna.
Na psihološka svetovanja se lahko naročite vsak delovnik od 8. do 20. ure
na telefonski številki 031 704 707. "Pokličete lahko tudi takrat, ko doživljate
akutno psihično in čustveno stisko in
takoj potrebujete strokovno pomoč.
V pogovoru se razbremenite in lahko

varno počakate na termin za psihološko svetovanje v svetovalnici ali pa
vas usmerimo v druge zdravstvene ali
socialnovarstvene ustanove. Pridite,
če ste v duševni stiski zaradi študija,
službe ali upokojitve, težav v medosebnih odnosih, osamljenosti, brezvoljnosti, preobremenjenosti, izgube
bližnje osebe. Pridite sami, s partnerjem ali z družino."
Program podpirajo Ministrstvo za
zdravje, Nacionalni inštitut za javno
zdravje, FIHO fundacija in mnoge občine. Več na http://www.posvet.org/.

Srednja šola Jesenice se predstavi
Na Srednji šoli Jesenice dijake izobražujemo v petih izobraževalnih programih:
zdravstvena nega, predšolska vzgoja, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik
v tehnoloških procesih.
Srednja šola Jesenice (SŠJ) velja za šolo
z dolgoletno tradicijo. Da dijakom posredujemo veliko teoretičnega znanja,
ki ga znamo dobro nadgraditi s praktičnimi izkušnjami, dokazujejo rezultati na poklicni maturi. Ponosni smo,
da smo v zadnjih treh letih imeli tako
diamantne kot tudi zlate maturante
na vseh štiriletnih programih. Posebno uspešni smo bili v lanskem šolskem
letu, ko je bilo takih dijakov kar pet.
Poleg rednega pouka dijakom poskušamo omogočiti, da v času šolanja
pridobijo čim več praktičnih izkušenj.
Nabirajo jih v podjetjih, zdravstvenih
ustanovah in vrtcih, v okviru projekta
Erasmus+ pa tudi v tujini.
Praktični pouk je najboljši del šolanja
za Veroniko Osvald, dijakinjo tretjega
letnika zdravstvene usmeritve, ki prihaja iz Podkorena. »Za šolanje na SŠJ
sem se odločila zato, ker je dosti blizu
doma in ker me veseli delo v zdravstvu.
Profesorji nas veliko naučijo, imamo
pa tudi dobro opremljene kabinete

za vaje,« je svoje vtise strnila Veronika.
Novost na zdravstveni usmeritvi sta
nova izbirna predmeta – Nega kože in
nohtov ter Gibanje za zdravje in rehabilitacija. Navedena predmeta predstavljata odlično podlago za dijake, ki
si svojo poklicno pot želijo nadaljevati
v smeri kozmetike ali fizioterapije, za
vse druge pa dodatno znanje, ki jim bo
tudi v življenju na splošno nedvomno
koristilo.
Dijak tretjega letnika strojne usmeritve Gašper Bučinel iz Kranjske Gore je
povedal, da se je za šolanje na SŠJ odločil zaradi veselja do strojništva in bližine. S svojo izbiro je zadovoljen, želi
pa si še več praktičnega pouka.
Pika Cuznar iz Podkorena, ki obiskuje
četrti letnik vzgojiteljske usmeritve,
pravi, da se je za program predšolska
vzgoja odločila, ker jo veseli delo z
otroki, zaradi bližine, prepričal pa jo
je tudi zanimiv informativni dan. »Na
šoli se počutim super, najbolj pa uživam pri praktičnem pouku. Pohvalila

Veronika Osvald in Pika Cuznar sta s šolanjem na Srednji šoli Jesenice zadovoljni.

bi profesorje, saj imam disleksijo in mi
radi pomagajo pri usvajanju znanja.«
Srednja šola Jesenice želi biti tudi
športnikom prijazna šola. V lanskem
šolskem letu smo dijaku s statusom
vrhunskega športnika, ki se je zaradi
klubskih obveznosti preselil v Maribor,
prvič omogočili, da je vse obveznosti
letnika opravil na daljavo.
»V zadnjih letih veliko energije vlagamo tudi v aktivnosti obnove šole. V
oktobru 2021 se je iztekel natečaj za
arhitekturno rešitev nove šole. Ocenjevalna komisija je izbrala tri najboljše
rešitve, zdaj sledi dopolnitev projekta in vloga za gradbeno dovoljenje. V
prvi fazi bomo zgradili nove delavnice
in telovadnico, v drugi fazi pa bo sledila obnova stavbe šole,« je za konec
povedala ravnateljica Monika Lotrič, ki
dodaja: »Veseli nas, da so naši dijaki zadovoljni, ker na šoli vlada dobro vzdušje, da so odnosi med njimi in profesorji
pristni. Pri tem pa je zelo pomembno,
da so dijaki ob tem tudi učno uspešni.«
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Odpadki naj bodo pravilno odloženi
Medobčinski inšpektorat in redarstvo je oktobra in novembra izvedel več
usmerjenih in poostrenih nadzorov odlaganja odpadkov s poudarkom na
odlaganju na ekoloških otokih.
SUZANA P. KOVAČIČ
Že dalj časa na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
(MIR) Jesenice, vključno z Občino Kranjska Gora in Komunalo Kranjska Gora, ugotavljajo, da ravnanje z odpadki,
ki nastajajo v gospodinjstvih, in odpadki, ki nastajajo v
določeni dejavnosti na območju kranjskogorske občine,
ni v celoti skladno z določili, ki jih predpisujejo občinski
predpisi."Takšna nedovoljena ravnanja po nepotrebnem
obremenjujejo okolje in kvarijo videz kraja," je opozoril
vodja skupne občinske uprave MIR Gregor Jarkovič.

POOSTRENI NADZORI
MIR je v zvezi s problematiko nedovoljenega odlaganja odpadkov v občini Kranjska Gora 23. in 24. oktobra, 6. in 7.
novembra ter 13. in 14. novembra opravil poostrene nadzore. To so bili dnevi ob koncih tedna. "Ti dnevi so se namreč
zaradi povečanega obiska izkazali kot najbolj pereči. Nadzori so bili usmerjeni v ugotavljanje najpogostejših kršitev, in sicer v prvi vrsti neustrezno ločevanje odpadkov na
eko otokih, kar je posledica malomarnosti posameznikov,
večkrat tudi naletimo na posameznike, ki ob zaključku
obiska ob koncu tedna svoje neločene odpadke enostavno,
a nedovoljeno odvržejo na ali ob eko otok, namesto da bi
jih kot ločen odpadek odvrgli v lastne zabojnike. Prav tako

Prizor z eko otoka ob kolesarski stezi, ki ni v ponos.
/ Foto: Komunala Kranjska Gora
se pojavljajo kršitve, kjer pravne osebe odlagajo odpadke
iz svoje dejavnosti na eko otoke, kljub temu da so ti otoki namenjeni izključno za odlaganje ločenih frakcij, ki so
nastali v gospodinjstvih," je pojasnil Jarkovič in opozoril,
da se je v tem koronskem času močno povečalo tudi različno smetenje, predvsem po igriščih in na različnih bolj ali
manj skritih lokacijah po občini.
V omenjenih nadzorih so odkrili več kršitev nedovoljenega odlaganja odpadkov, od katerih jim je za šest primerov
uspelo odkriti storilce, za katere je uveden prekrškovni postopek. Poostrene nadzore bodo nadaljevali tudi v naslednjih tednih in čez praznike.

SISTEM ZBIRANJA ODPADKOV

Primerjava starih in novih zabojnikov. Stari imajo prostornino
tisoč litrov, novi tri tisoč litrov, vendar sta dve tretjini zabojnika
vkopani v zemljo. / Foto: Komunala Kranjska Gora

"Zaradi vsega navedenega bi izkoristil priložnosti in opozoril, da so se vsi povzročitelji komunalnih odpadkov (vsaka pravna ali fizična oseba, ki na območju občine stalno,
začasno ali občasno povzroča odpadke) dolžni vključiti v
sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kar pomeni, da so
si tako stalni kot začasni prebivalci dolžni nabaviti lasten
tipiziran zabojnik in ga tudi dejansko uporabljati za odlaganje odpadkov. Uporaba eko otokov pa je namenjena izključno in samo zbiranju ločenih frakcij odpadkov. Pravne
osebe in nosilci različnih dejavnosti si morajo odvajanje
odpadkov urediti prek pooblaščenih organizacij, lahko
tudi Komunale Kranjska Gora, nikakor pa ni dovoljeno,
da odpadke iz dejavnosti odlagajo na eko otoke." Kot do-
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daja Jarkovič, v noben zabojnik, niti v lastnega, v katerem
zbirate mešane komunalne odpadke, ne sodijo gradbeni
materiali, kamenje, zemlja, topli ogorki, pepel, kosovni
odpadki, odpadki z vrtov, odpadki v tekočem stanju, gošče,
usedline, poginule živali, drobovina, kože ... "Tovrstne odpadke je treba oddajati ločeno na zbirni center Komunale
Kranjska Gora, je poudaril Jarkovič in dodal, da bo "MIR na
vsako opaženo nepravilnost ustrezno ukrepal, kar za kršitelja lahko pomeni, da je poleg odrejene sanacije odpadkov
lahko oglobljen, in sicer z globo od 400 evrov dalje, pravna
oseba pa od 1.400 evrov dalje.
Zbirni center na Tabrah za odlaganje kosovnih odpadkov
je odprt od torka do petka do 11. do 17. ure in dopoldne vsako prvo soboto v mesecu.

EKO OTOKE POSODOBILI
Direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific je potrdil,
da se na eko otokih žal znajde vse. Vrsto let so samo opozarjali na nedovoljeno oziroma nepravilno odlaganje, zdaj
jim očitno ne preostane več drugega kot sankcioniranje,
je pojasnil. "Eko otoke posodabljamo, k lepšemu videzu
krajev prispeva tudi to, da sta v dve tretjini zabojnika vkopani v zemljo. Povečujemo njihovo kapaciteto, že v prihodnjem letu bodo imeli nekateri zabojniki kapaciteto pet
tisoč litrov. Resnično pozivamo vse k pravilnemu odlaganju odpadkov, sicer je vse posodabljanje zaman," je še
dejal Knific.

Soglasje k prenosu koncesije
Občinski svetniki so na novembrski seji soglašali s prenosom
koncesije za graditev obstoječe žičniške naprave v Mojstrani na
novega lastnika, in sicer družbo Altema iz Radovljice. Žičniška
naprava v Mojstrani je opredeljena z lokacijo, značilnostmi in
rokom trajanja koncesije 15 let, ki jo je prejšnjemu lastniku, ki
je imenoval upravljavca žičnice, občinski svet podelil leta 2006.
Novi lastnik je pravočasno oddal vlogo tudi za podaljšanje koncesije, vendar jo mora dopolniti še z veljavnim obratovalnim
dovoljenjem, da bo občinski svet lahko odločil o možnosti podaljšanja koncesije. S. K.

Proračun skozi prvo branje
Na novembrski seji so svetniki sprejeli osnutek občinskega proračuna za prihodnje leto. Predvidenih prihodkov je skoraj 14 milijonov evrov, odhodkov skoraj 17 milijonov evrov, proračunski
primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov preteklih let. Več
je planiranih prihodkov od višje dohodnine, turistične takse,
koncesije od dajatev iger na srečo, parkirnine ... Občina ima v
NRP za obdobje 2022–2025 v prihodnjem letu tudi sredstva za
investicije, za katere pričakujejo sofinancirana sredstva iz EU in
državnih virov. Investicije in načrte v letu 2022 je pojasnil župan
Janez Hrovat v intervjuju na prvih straneh Zgornjesavca. S. K.

Ob prihajajočih praznikih vam in vašim najbližjim želimo
vesel božič in vse dobro v letu 2022.
OO SDS Kranjska Gora

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA, OO KRANJSKA GORA

Iskrene čestitke ob
dnevu samostojnosti in enotnosti.
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Rutarška pot za Savo
Na pobudo skupine Ekorutaršce je nastala Rutarška pot za Savo, ki vodi od Gozda
- Martuljka do začetka Kranjske Gore. Na začetku in koncu poti je informativna
tabla z zemljevidom poti in oznako postaj z gibalnimi vajami, nove so tudi
lične klopi.
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: TINA DOKL
Občina Kranjska Gora podpira tudi
izobraževanje starejših, zato je bila
leta 2013 v okviru Ljudske univerze
(LU) Jesenice ustanovljena Univerza za starejše občine Kranjska Gora,
kjer delujeta sekciji Zdravje in Umska vadba in kjer so bila predavanja
pred epidemijo dobro obiskana. Kot
je povedala udeleženka predavanj
Oti Mertelj iz Gozda - Martuljka, jih
je predavateljica Helena Žitnik nekoč
pozvala, naj se še aktivneje vključijo v potek izobraževanja, obenem
pa skušajo narediti tudi nekaj zase
in za svoj kraj. Idej je bilo veliko, se
spomni Mertljeva; odločile so se, da
realizirajo zanimiva projekta Za čisto naravo in Pot za Savo. "Projekta
sta nas že takoj na začetku povezala
med seboj, potrebovale smo samo še
ime skupine. Gozd - Martuljek je imel
v preteklosti več imen, med drugim

Na poti so razgibalne postaje.

tudi Rute, zato smo se odločile, da se
bomo imenovale Ekorutaršce."
Za realizacijo in pridobitev sredstev za
oba projekta so se vključile v študijski
krožek pri LU Jesenice in ga poimenovale V skrbi za zdravje in čisto naravo
v Zgornjesavski dolini, del sredstev
pa pridobile od Občine Kranjska Gora.
Aprila 2019 so pred trgovino Jezerci brezplačno delile doma narejene
vrečke za nakup sadja in zelenjave
ter bombažne vrečke z napisom Brez
plastike se da s cekarjem iz blaga. Še
naprej pozivajo k zmanjšanju uporabe
plastičnih vrečk, za nakupe se lahko
uporabijo vrečke iz naravnih materialov in za večkratno uporabo.
V januarju 2019 so se lotile drugega
projekta, ki so ga najprej predstavile
na Občini Kranjska Gora. "Naša želja je bila, da obstoječa pot za Savo
postane bolj zanimiva, sproščujoča,
namenjena druženju, rekreaciji vseh
generacij in v vseh letnih časih. Zaradi epidemije je projekt za nekaj časa
zastal, takoj ko so razmere dopuščale,
pa smo večkrat prehodile pot, imele sestanke na terenu s projektanti,
predstavniki občine in izvajalcem.
Dogovorjeni smo bili, da se pot uredi
pred letošnjim poletjem, vendar so jo
končali šele v drugi polovici novembra. Ampak vseeno: pot je dokončana,
ob njej so lične klopi, in kjer so posebej
lepi pogledi, se pojavijo razgledni stebriči z usmrejevalniki pogledov proti
določenemu vrhu Martuljkove skupine, kjer je navedeno ime gore z višino.
Na rednih intervalih so postavljene
razgibalne postaje, kjer so na lesenih
stebričkih prikazane enostavne gibalno-raztezne vaje z opisi in grafičnimi prikazi. Malo pred koncem poti je
knjigobežnica, kjer je možna izposoja,
zamenjava knjig in revij ter obenem
nudi možnost branja v naravi."

Pred prvo informativno tablo
Pot poteka ob reki Savi Dolinki od Keklovega do srenškega mostu, znana
tudi pod imenom Vlipcov in Žunov
most. "Odločile smo se, da ohranimo
stara imena in smo tudi pot poimenovale Rutarška pot za Savo. Dolga je
1,5 kilometra in jo lahko prehodimo v
dvajsetih minutah, če izvajamo gibalne vaje, pa potrebujemo še dodatnih
dvajset minut ali več. Zasnovo projekta je pripravilo podjetje Delavnica –
oblikovanje prostora, investitor je bila
Občina Kranjska Gora. Zasnovo vaj
je pripravila Helena Žitnik, učiteljica
hatha joge. Uradnega odprtja v trenutnih razmerah žal ne bo, kljub temu
vas vabimo, da se sprehodite, uživate ob poti in ob tem poskrbite tudi za
svoje zdravje." Ekorutaršce v skupino
vabijo tudi druge krajane, da se jim
pridružijo, da bo novih idej in pomoči
še več.

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI
Literarna priloga glasila Zgornjesav'c
UREDNIŠKI ODBOR LITERARNE PRILOGE:
URŠKA KOMAR, FRANCE VOGA IN MATJAŽ GRACER

DOM

Ni odgovora. Tišina.

Dom se udomi ob atu in mami.
Če ima srečo, z ramo ob rami,
udomi se tudi še v sestri in v bratu.

Ali tu, pred starim navjem
in neznanimi nebesi,
vem, da enost
sem in eter,
bit sem, eon med planeti.
In nikdar ne neham peti.

Udomi se v hiši ob vrtu,
v ognju, ob toplem ognjišču,
udomi se v njivi zorani,
na polju, na sivem dvorišču.
Udomljen tke drobcene niti,
doklêr ne zveni mladoletje –
takrat odpotuje v poletje.
O, drobcene, drobcene niti! Po njih
je moč priti nazaj – spet domov.

POTOVKA
Sreča in kovček gresta
po prašni, ožarjeni poti,
sita vsakdanjih nezgod
novim prigodam naproti.
V križišču izbereta cesto.
Ob brezovem drevoredu
v hrupu in strašnem neredu
iščeta vsak svoje mesto.
A koraki so s kovčkom pretežki
in sreča je vse bolj nesrečna,
odveč so ji ciljni presežki,
oddaljena radost odvečna.
Staro je treba spustiti,
v preletu sporočajo ptice,
potem je vse lažje slediti
tihemu klicu ravnice.

KRHKOST BIVANJA
Ko ozeleni nov list,
ki ga hrani trepetlika,
in pretanjeno skovik,
ujet v skovikanje, skovika,
kdo sem, kam grem,
se sprašujem.

Strahovi frfotajo
Skozi grajske line …
Na severni strani se stolpiču
odkrhne omet zgodovine:
in v roke mu pade ključ igre …
V pozni uri
odpre grajske duri
in odide beračit:
svobode ljubezni in kruha

ANGEL NOČI

Veš za žalost

Ta angel ne spi.
V zavetrju teme
naslavlja na mene
pomembna vabila.

ki prevpije vse molke
premolči vse glasove
zaduši vse krike …
hudičevo žalost
udomačene živali:

Brez povabila
v globinah spomina
išče besede kot
smrt, strah, bolečina.
Zdravi in transformira.
Zatem mi ljubeče
ponudi vpogled
v brezčasnost vsemirja.

ANGEL SLABE VOLJE
Tudi tak angel pride
na obisk – čez hribe,
čez pisano polje.
V obilico slabe volje
trka in vrta po duši,
ruši, kar se upira,
brusi in hkrati spira.
Nato razpre krila.
Izpod nebes
na zemljo potresa
majcena, lahna peresa.
Tako prav potiho
in brez nejevolje
temo spreminja v nebesa.
RADA POLAJNAR

kar stori
sproži vzmet
ograjene zavesti
kar jo osreči
je milost posesti

Z bojnim krikom
iz toplega telesa žene:
s svetom v dotik
v prvi stik …
v vse preboje
iz obroča igre:
ki življenje niči
kadar usode načrtuje.

Velika žena daruje
ponorelim ribam
kraljevsko naročje …
v ribiški koči teče zibka,
kadar ustvarja sanjsko dete:
da se maščuje bogovom
za nore igre s človekom …
BENJAMIN GRACER
(Pesem je vzgon ljubezni 2003)
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JERNEJ KUSTERLE:

»Iz popotnikove beležke«

Misliti Ku1
Lepoto sanj kot pepel
lupine stresa med pomije.
Rezek smeh kljuva
ostanke brizgajoče bližine,
ki se topi pod debelo
plastjo moknate svetlobe.
Tema potujene noči
zavrača tujek; mene. Ponoči
me drži za vrat nekaj
vražje tihega, kar čez dan
preži na razum.
Sledim si v podkožje,
da iztrgam prisluhe z jezika
poltrdih obrisov. Ko bom
sestradan zgrizel
cvetoče drobtine veselja,
se bom z želatinastimi
gibi prebudil ukrivljen vase.
1 (pinjin: Gǔ; Wade-Gilesova
romanizacija: Ku): strup, pridobljen
iz različnih strupenih bitij, zlobni duh
ali črna magija.

Nekdo drug

Donim v brezčasje

Zamenjal sem se. Na
sejmu kultur sem postal
lăoshī2 Sī Wén.3 Ljudi
pozdravljam z nĭhăo4 in
se prebujam s pogledi,
usmerjenimi v mojo sobo.
Poslušam dekliški smeh,
ko zasanjano prosim
račun in zbegano iščem
denar za riž in vodo.
Spontano sledim gibom
smoga v moja pljuča,
izkašljujem besede, ki se
kot saje posedajo na
ruševine doma, ter s kuàizi5
lovim ostanke živali
in rastlin. Hodim ob reki
Tōnghuì.6 Ob algah se
mi oči napolnijo z žadom.
Zvečer si skuham čaj.
Ponoči bom spet nekdo drug.

Vsak dan kljujejo
moje misli, da iz krikov
donim v brezčasje,
obrežejo cvetove, ki so
se razcveteli na
kompostu ustnih pogodb,
ter se z račjimi
glavami ozirajo vame.
Ob koncu dneva
sem še vedno le raskav
zvok, ki izginja po
zarjavelih ceveh
starih pekinških stolpnic.

2 (pinjin: lăoshī): učitelj
3 (pinjin: Sī Wén): priimek in ime
4 (pinjin: nǐhǎo): zdravo, živijo
5 (pinjin: kuàizi): kitajske jedilne palčke
6	(pinjin: Tōnghuì): reka, ki povezuje
(pinjin: Tōngzhōu) s središčem
Pekinga; pinjin: Běijīng)

Noč naju glasno izgovarja
Literarni večer. Soba z
vonjem po knjigah in kavi. Luč.
Miza. In stoli. Vstopi sama.
Brez Chanela no. 5. Obdaja jo
blag ton sandalovine. On
bere pesmi. Dislektik. Ujet.
Stoji med verzi. Neznan.
Izven rokopisa se boji sebe.
Beži. Pretipkan je videti nor.
V češnjev cvet je zavil srce slavčka ter
ji ga izročil v skodelici z lističi črnega čaja.
Premor. Glasba piščali.
Gleda ga. Sprašuje o pesmih,
pomenih, izgubljenih s
prevodom. Bere z naglasom.
Posluša. V prostor med
njiju kaplja vonj po čaju. Na
steni slika lotosa. Zunaj.
Polna luna. Rečna meglica.
In gore. Izstopita skupaj.
V češnjev cvet je zavila srce slavčka ter
mu ga izročila v skodelici z lističi zelenega čaja.

Črni labod
Med rumenimi lokvanji se
dvigajo črni vratovi. Elegantne
gospe z rdečimi klobuki
drsijo po jezeru tesno ob svojih
ponosnih gospodih. Nad
odsevom dreves stojim skrčen
na mostu. Z belih kamnov
gledam v reko, kot bi gledal
vase. Izgubil sem gozdove
ter bližino rjavih kostanjevih
listov na zelenem mahu.
Odkril sem novo lepoto. Cvetí
v zlatih odtenkih venenja;
med njimi sem našel črne labode.

Vlit sem v porcelan
Zakaj nikoli ne utihneš? Lastiš
si zasluge za moje veselje, v meni
gojiš dvom, ponižuješ me.
Vsako noč prideš in mi z vlažno sapo
napolniš mehur. Prisiliš me, da
se zavem, kako me skozi prozorno
črnino z ugodjem opazujejo.
Jezik je težek. Negiben. Kažeš mi
sliko starca, ki za drobiž sedi
sam na mrazu ter sili èrhú7 v napev
ljudske glasbe. Tvoj suženj sem!
Da ne pozabim, si ponavljam,
kdo sem. Ti me posnemaš; kot da
jecljaš, se giblješ po grenkih
tonih tišine. V javnosti kažeš nasmeh.
Nihče ne ve, da me siliš nositi
pòdāngkù8 kot obrazno masko.
Lastiš si me. Vonj smoga
me uspava. Budiš me. Tvoj sem …

[Tvoj suženj sem!]

[Tvoj suženj sem!]

[Tvoj suženj sem!]

[Tvoj suženj sem!]

[Tvoj suženj sem!]

7 (pinjin: èrhú): kitajska violina z dvema strunama in lokom
8	(pinjin: pòdāngkù): kitajske otroške hlače z luknjo pri mednožju,
ki omogoča izločanje blata, ko otrok začuti potrebo
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Marioneta

Slovenskim orlom

Nocoj si te bom izposodil,
da bom govoril skozi tebe, čeprav ne
misliva istega jezika. Slutim te kot
pogled kamnitega leva,9 ki straži
Prepovedano mesto.10 Učiš me razumeti
bizarno umetnost ročno izdelanih
máohóu,11 a se še vedno zbudim prepoten,
ko mi v snu odmeva sānjiào.12 Učiš
me izpustiti misel, sinhronizirati čustva
ter vzmétiti vrat. Obvladaš obrt.
Po seznamu prepovedi tujim
učiteljem13 zamišljen vase bereš
Mesečnika.14 Začel si poganjati
vase, kjer se oči ne smejo izvaliti.
Ponoči pod neonskim soncem poslušam
stokanje ter tvoj zblazneli smeh.

Na visokih stolpih sedijo čudne ptice.
Pod njimi ledene smučine,
pod temi bele globine.

9 (pinjin: shíshī)
10	(pinjin: máohóu): tradicionalne ročno izdelane
groteskne pekinške figurice
11 (pinjin: sānjiào): tradicionalna kantonska jed
12	(pinjin: Jì Jīnbiāo): predsednik Univerze za mednarodne
študije v Pekingu (BISU) je 10. 9. 2019 na skupnem
sestanku učiteljev Fakultete za evropske jezike, literaturo
in kulturo tujim učiteljem navedel seznam prepovedi in
dolžnosti, ne pa tudi pravic.
14	(pinjin: Běi Dǎo): eden najbolj nadarjenih in
kontroverznih sodobnih kitajskih pesnikov

Na visokih stolpih sedijo čudne ptice.
Kam je zazrto njihovo lice?
V smučino ali globoko dolino,
kjer tisoče grl in rok
čaka na njihov odskok?
Na visokih stolpih sedijo čudne ptice.
Kot orli se zdijo, ko poletijo
in visoko nad nami
jadrajo na vetrovni blazini.
Ko spet so med nami,
nas veselje omami
in v vsakem od nas
se dvigata radost, ponos.
In ko pade noč in se v vse postelje
tiho prikradejo sanje,
ko tudi sami utonemo vanje,
takrat se povzpnemo na te visoke stolpiče
med naše orliče
in skupaj z njimi letimo
nad domovino,
ki spodaj vzhičeno čaka
na našega orla – junaka.
FRANCE VOGA

OBGLAVLJENA PEPELKA

RDEČI OCEAN

KO TE OBČUTEK OBIŠČE

DOTIK TRENUTKA

Ko se po polmraku
zapro oči,
in se v senci
teme in luči
zvezde na nebu smehljajo,
se me dotakšneš
tako nežno,
da me telo
medenosladko zaboli.

Slišim zvonove,
vidim
ptico leteti mimo mene.
Oblačna sem
kakor nebo ...
Zvečer bodo v meni
svetile zvezde.
Bom zvezdnato nebo;
je že tako ...
A moj občutek
seže daleč.
Če odpreš okno
svoje sobe
in se ga dotakneš,
boš kakor jaz.
Redka solza sreče
ti bo razjasnila žalosten obraz.

Na licu je še čutiti
nežnost,
v očeh še vedno trepetajo
neizživete želje.
Pogled miruje:
prodoren in čist
v izpolnjenem hotenju.
Čisto na koncu:
cvetoči trenutek
rožne barve,
razprostrt
kakor mavrica izgine;
a ne mine ...

Dolgo je že,
odkar je sonce zašlo,
odkar v meni
žarek zlatorumeni,
kraljuje
in obsvetljuje
neskončnost
RDEČEGA OCEANA

ALENKA PETERNEL
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Basen za otroke z naukom zgodbe za odrasle

Kako spoznaš prijatelja
FRANCE VOGA
V Našem gozdu na sončni strani gora
sta živela dva medveda. Oba sta imela
močni, čokati postavi. Tisti, ki je bil
malo manjši in mlajši, je slišal na
ime Mali Medo, drugega pa so klicali kar Veliki. Veliki je živel na obrobju
gozda, Mali Medo pa je po mami podedoval ličen brlog čisto blizu največje jase v Našem gozdu. Zato je vedno
lahko sodeloval pri vseh norčijah, ki
so se tam dogajale. Teh je bilo, posebno ob koncih tedna, obilo.
Bližala se je zima in Mali Medo se je
pripravljal na dolgo zimsko spanje.
Večkrat na dan se je obilno najedel,
da se mu je dlaka kar svetila od tolšče
pod kožo. V brlog si je nanosil mahu
in ga na široko postlal. Kar brundal
je od zadovoljstva, tako dobro mu je
delo uspelo. Razmišljal je, ali naj se
takoj uleže in zadrnjoha ali naj gre še
enkrat potrest hruško in se še zadnjič
najest njenih sladkih sadežev. Sline
so se mu pocedile ob misli na sočne,
debele hruške.
»Hm, kako naj grem ves slinast spat?
Hm, to ne bo šlo. Bom raje hruške tresel.«
Pri priči je odhlačal proti sadovnjaku
tik pod Našim gozdom. Vmes se je
oglasil še pri svojem prijatelju Velikem, da bi še zadnjič kakšno rekla o
vseh norčijah, ki sta jih ušpičila tistega leta. Pa se je prijatelj že prepuščal
sladkim medvedjim sanjam. Samo
nekaj nerazločnega je zamrmral, ko
ga je Mali Medo narahlo pocukal za
dlake za ušesom. »No, pa nič. Se spomladi oglasim.«
V svojem ličnem brlogu se je Mali
Medo udobno namestil na široko postlanem mahu in kmalu tudi on uto-

nil v medvedjih sanjah. O čem neki se
mu je sanjalo? O velikem sadovnjaku,
polnem zrelih sadežev, o poljanah črnih borovnic in rdečih brusnic in o
vseh tistih dobrotah, ki medvedom
tako dišijo. Vmes je pospravil še veliko panjev sladkega, lepljivega medu.
Kako prijetno je spati ob tako čudovitih sanjah!
Zunaj pa je medtem kraljevala zima.
Skoraj vsak dan je snežilo in hudi
vetrovi so delali visoke zamete. Prebivalci gozda so se vedno težje prebijali skoznje, da so prišli do hrane. Pa
ne samo do hrane. Tudi prenekateri
domek je tako zametlo, da se je bilo
treba preseliti k sorodnikom ali prijateljem. Nekateri bi težko preživeli
zimo, če ne bi bilo takšnega prijateljstva med njimi.
Ko je sonce zopet pridobilo moč, so
se zameti stopili in voda, curljajoča
iz njih, je počasi odtekala. Iz zemlje
so pokukali prvi zvončki. Na osojnih
legah so svoje glavice tiščali skozi zadnje zaplate snega. Tudi ptički so se
otresli zimske odrevenelosti in začeli
peti svoj hvalospev pomladi. Zabrstelo je drevje in grmovje. To je bil čas, ko
so prvi sončni žarki pokukali v Medov
brlog. Našli so levo oko zaspaneta in
ga toliko časa žgečkali po njem, da se
je ta moral prebuditi.
Nekajkrat se je moral pretegniti in
tako popraviti poležan zimski kožuh,
da je končno lahko stopil ven iz brloga in si pljuča napolnil s svežim
spomladanskim zrakom. Med tem
pomembnim početjem mu je globoko
spodaj v želodcu gromozansko zakrulilo. Tako je zakrulilo, da so se ptički na bližjeležečih vejah prestrašeno
razbežali. Daleč v gozd se je slišalo
njegovo kruljenje.

»Bo treba na prvi spomladanski zajtrk. Kar do sadovnjaka stopim in pogledam, če je na tleh od jeseni ostalo
še kaj hrušk. Če jih ni, bom čebele
obiskal. V panju se vedno kaj najde za
pod zob. Še prej pa stopim do brloga
Velikega, da vidim, če je že pokonci.«
Med tem razmišljanjem je že hlačal skozi gozd. Vsepovsod je srečeval
skupinice živali, ki so se vneto pomenkovale. Ni se priključil njihovim
pogovorom, ker mu je preveč krulilo
po želodcu. Tako, mimogrede, pa je
le ujel tisto, da v sili spoznaš pravega
prijatelja.
Pred brlogom Velikega je bilo še vse
tiho. Zaradi rahlo osojne lege sončni
žarki še niso prodrli vanj. Mali Medo
je pokukal v brlog in videl, da prijatelj
še vedno prepeva, bolje rečeno smrči,
v sanjski deželi. Ni ga hotel buditi. Vedel je, da prijatelju to ne bi bilo všeč.
»Bo pa zame več hrušk in medu ostalo,« je zabrundal sam sebi. Takrat ga
je zaščemelo nižje od glasnega želodca. Vedel je, da je čas, da se olajša.
»Kar tukaj za brlogom bom naredil
kupček. Bo prijatelj vsaj vedel, da sem
ga že obiskal.« Nastal je spoštljivo
velik kup. Iz njega so se začele viti
vonjave, da so živali daleč naokrog
začela razmišljati o nujni preselitvi
svojega domka. Kako lahko tako dobre in sočne stvari naredijo tako hud
smrad? Pa si Mali Medo s tem vprašanjem ni belil svoje kosmate glave.
Čakal ga je prvi spomladanski obrok.
Nauk zgodbe: Če ga ne spoznaš po
stasu ali glasu, ga pa po vonjavi.
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Jubilej veteranskega
pevskega zbora
Veteranski pevski zbor Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo
Zgornja Gorenjska je letos zaokrožil
dvajset let delovanja.
SUZANA P. KOVAČIČ
Vaje je Veteranski pevski zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska začel marca leta
2001 in že v aprilu istega leta nastopil na veteranskem srečanju v Cerkljah z avtorsko pesmijo Za samostojno Slovenijo.
Od tedaj deluje neprekinjeno in vsa ta leta delovanja ga vodi
pevovodja Franc Podjed, ki za zbor napiše tudi prenekatero
pesem ali priredbo. Okroglo obletnico je zbor obeležil konec
avgusta s prazničnim koncertom v Radovljiški graščini.
Zbor prepeva domoljubne, partizanske in narodne pesmi,
njihov repertoar bogatijo pesmi generala Rudolfa Maistra
ter pesmi o časih nastajanja in osamosvajanja Slovenije, na
jubilejnem koncertu pa je bilo nekaj pesmi izvedenih prvič.
Druženje ob petju jih bogati. Žal čas zboru ne prizanaša, število aktivnih pevcev se zmanjšuje, novih navdušencev za nadaljevanje koncepta zborovega dela pa primanjkuje. Zato si vsi
pevci, ki so vztrajali teh dvajset let, zaslužijo iskrene čestitke
za ves vloženi čas. Trinajst pevcev je bilo ob jubileju odlikovanih s srebrno Galussovo značko, Darinka Dolžan in Ana Miler
z zlato Galussovo značko. Za svoj več kot štiridesetletni doprinos k zborovski glasbi pa so Nada Markovič, Metka Rutar
Piber in Franc Podjed prejeli častno Galussovo značko.
Kot je še zapisala njihova članica Ana Miler, je zbor imel v
bogati karieri več kot štiristo javnih nastopov. Največ so peli
po občinah Zgornje Gorenjske, a njihova pesem je bila slišana
še drugje, tudi v zamejstvu.

Koncert učiteljev
URŠA PETERNEL
V Glasbeni šoli Jesenice so letos pripravili že 18. Koncert učiteljev. Kot je povedala ravnateljica Martina Valant, so se veselili
koncerta v živo, a so ga zaradi trenutnih zdravstvenih razmer,
tako kot že lani, morali izvesti na daljavo s prenosom na YouTubu. Učitelji so se predstavili v trinajstih glasbenih točkah,
nastopilo pa jih je 22: Saša Golob, Leon Šmid, Blanka Piotrovska Kosar, Julija Jelovčan, Andreja Geržina, Arslan Hamidullin,
Urška Rihtaršič, Eva Jelenc Drozg, Damjana Praprotnik, Jasmina
Levičar, Irena Tepej, Simon Krajnčan, Martina Jerinić, Ana Prek,
Neža Križnar, Diana Šimbera, Miloš Jovanić, Darko Šimbera, Zilhad Džananović, Drejc Pogačnik, Natalija Šimunovič in Boštjan
Gradišek. Predstavili so se v različnih zasedbah, za konec pa
je nastopil tudi orkester učiteljev. "Učitelji so ponovno navdušili in pokazali, da so ne le dobri učitelji, temveč tudi izvrstni
glasbeniki. Tokrat smo koncert še nadgradili z orkestrsko točko,
s katero smo zaznamovali leto Josipa Ipavca. Posebna zahvala gre tudi ekipi učiteljev, ki je skrbela za dober prenos zvoka
in organizacijo koncerta," je po koncertu povedala ravnateljica
Martina Valant.

Med nastopajočimi je bila tudi učiteljica violine Blanka
Piotrovska Kosar, ki poučuje tudi v oddelku Kranjska Gora.
/ Foto: Sašo Valjavec

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so imeli letos kljub drugačnim časom več kot dvajset koncertov in nastopov, posneli so tudi skladbe Ljudska (z)godba za zgoščenko in
glasbeni arhiv. Leto bodo zaokrožili z božično-novoletnim koncertom. Pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Dejana
Rihtariča pripravljajo program zimzelenih in novejših popevk.
Gostja bo pevka Eva Boto. Prvi koncert bo 26. decembra ob 19.30
v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Že po tradiciji bo brezplačen in
bo darilo župana Janeza Hrovata občanom. Drugi koncert bo 27.
decembra ob 19.30 v Športni dvorani Podmežakla na Jesenicah.
Za oba koncerta bodo veljali takrat veljavni ukrepi za zajezitev
koronavirusa. J. R.

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje
in sodelovanje ter voščimo srečno 2022!

ŽNIDERČIČ IN PARTNER - VARIA D.N.O., IZLETNIŠKA ULICA 19, BLED

Praznični koncert
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Alpska adventna
tržnica v Slovenskem
planinskem muzeju
... v Mojstrani bo postavljena od 3. do
24. decembra, deloma bo razstavna,
deloma prodajna. Tudi dogodkov ne
bo manjkalo, če jih bodo dovoljevali
epidemiološki ukrepi.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: ARHIV MATJAŽA PODLIPNIKA
Zgodba Alpske adventne tržnice v Slovenskem planinskem
muzeju se je začela graditi pred tremi leti. "Prvo Alpsko adventno tržnico smo organizirali na račun dobrega povezovanja z zamejci, s sosedi na Koroškem in v Kanalski dolini,
in smo se skupaj odločili, da naredimo en projekt tudi v našem muzeju. Dobro nam je uspelo in v muzeju smo rekli,
da bomo nadaljevali na sicer malce drugačen način, tudi z
drugimi partnerji. Na letošnji adventni tržnici bomo predstavili izdelke, ki so plod ustvarjalcev iz Zgornjesavske doline, nekaj razstavljavcev bo tudi iz drugih krajev po Sloveniji.
To je v tem predprazičnem času lahko namig za darila in
za obisk muzeja, kjer se bomo potrudili, da se bodo mize
šibile tudi od dobrot: domačih piškotov, čaja ... Za vzdušje
bo poskrbela adventna glasba, ki jo bomo predvajali. Pripravljenih imamo več dogodkov, ki pa so odvisni od tedaj
veljavnih ukrepov," je povzel vodja Slovenskega planinskega
muzeja Matjaž Podlipnik. Na ogled bo tudi nova razstava
Ljubim gore, ob tem muzejski večer Brati gore, na katerem
bodo gostili legendo slovenskega alpinizma, enega prvih
Slovencev, ki je plezal steno El Capitan, domačina Janeza
Dovžana, člana Mojstranških veveric. Muzejski večer bo v
vsakem primeru, če ne drugače pa kot posneti e-dogodek.
"V dvorano Snežnik bomo prinesli vzdušje planinske koče.
Štiri koče so izbrane, katere, naj bo za zdaj še skrivnost.

Pohitrite svoj računalnik!
- vgradnja hitrega
elektronskega SSD diska
- za večino prenosnih in
namiznih računalnikov
- odlična poživitev starejših
računalnikov
- stroški običajno
100 - 130 €

Nekaj izdelkov z Alpske adventne tržnice
K nam bodo oskrbniki prišli na decembrske sobote in se
predstavili s kulinariko, po kateri so najbolj znani. Če nam
razmere ne bodo dopuščale, imamo posnetke, kako v teh
kočah kuhajo neko jed, in jih bomo ravno tako zavrteli," je
povedal Podlipnik. Od 24. do 31. decembra bodo podaljšali
tudi delovni čas muzeja vse do 19. ure.

Preurejajo Liznjekovo hišo
V Gornjesavskem muzeju Jesenice skrbijo tudi za muzejske hiše
v Dolini. Matjaž Podlipnik, ki je zadolžen za njihovo muzejsko
enoto v Kranjski Gori in za Slovenski planinski muzej v Mojstrani, je povedal, da so za Liznjekovo hišo v Kranjski Gori presodili,
da bi lahko sprejela še več obiskovalcev, če bi jo malo preuredili. "Povezali smo se z zavodom za varstvo kulturne dediščine,
se pogovorili, dobili usmeritve, najeli izvajalce in uredili novi/
stari vhod v Liznjekovo hišo s ceste in preuredili dve sobi, ki sta
bili premalo izkoriščeni. Združili smo ju v eno, uredili recepcijo
in muzejsko trgovino, ki jo bomo bogato založili. Verjamem, da
bo avtentična izkušnja kupiti Kekčev spominek v tej hiši. V naslednjem letu načrtujemo še prestavitev razstave Josipa Vandota v zgornji del hiše, da bodo razstavo obiskovalci opazili takoj
ob vstopu, ne nazadnje sta Vandot in Kekec naš simbol." S. K.
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Srečno

Ne odlašajte! Vaš čas je dragocen.

2022!

Kupon je veljaven do 31. 1. 2022.

3BM d.o.o., Cesta železarjev 7a, 4270 Jesenice,
www.3bm.si, 3bm@siol.net, tel.: (04) 58-36-444

"Trgovinica bo v vsem sijaju zablestela 20. decembra," je
napovedal Matjaž Podlipnik. / Foto: Gaber Polajnar

Edinstven trenutek: igralci, režiser Marsel Gomboc in avtor igre Jože Ekart skupaj na Dovškem odru / Foto: Janez Vrzel

Premierno na Dovškem odru: Kar bo, pač bo!
Igralska skupina Dovški oder je premierno uprizorila gledališko igro avtorja
Jožeta Ekarta z naslovom Kar bo pač bo!
SUZANA P. KOVAČIČ
"Za nas, kulturnike, igralce in KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, je danes velik dan, praznik. Vsaka premiera je nekaj posebnega, nocojšnja pa nam bo zaradi okoliščin, v
katerih smo se zbrali in pripravljali komedijo, ostala za
vedno v spominu kot nekaj posebnega, edinstvenega," je
na premieri 26. novembra povedal Marsel Gomboc, režiser,
dramaturg gledališke igre, ki je tudi besedilo priredil v gorenjski pogovorni jezik. Predstava Kar bo, pač bo! je posebna tudi zaradi številne igralske ekipe, ki se od prvega dne
aprila 2020, ko so začeli bralne vaje, ni spremenila za niti
enega člana ansambla. "Predstava je specifična tudi zaradi
zasedbe vlog, saj je večina Norih bab želela igrati čisto nekaj
drugega, zraven je zdaj še devet fantov, od tega je tretjina
igralske ekipe debitantov," je poudaril Gomboc.
Nič ni tako, kot si gledalec predstavlja, dogajanje je intenzivno, zato od občinstva terja koncentracijo in pozorno spremljanje dogodkov, ki se nenehno spreminjajo, presenečajo
in nasmejijo. "Predstava je bila odlična, razgibana. Zame so
prvaki, ker so jo glede na razmere uspeli postavili na oder
in tudi obiskovalcem omogočili osvežujočo dozo smeha," je
povedala gledalka Nina Peternel. Katarina in Roman Baloh sta vtise športno ponazorila, da je bila predstava "prva
liga", in dodala: "Hvala bogu, da imajo v teh časih takšno
voljo to izpeljati, pa tudi nam, obiskovalcem, ustreza."
Igrajo Primož Langus, Tanja Podrekar, Nina Luks Šuvak,
Mitja Tolar, Simon Brlogar, Tinkara Baloh, Loti Košir, Gašper Martinjak, Roman Veber, Nataša Mrak, Barbara Troha
Šimnic, Danijela Kopavnik, Matija in Grega Hrovat, Kristina in Boštjan Bogataj, Goran Maučec in Emma Dušanič.
Tehnika in osvetljevalca sta Anže Smolej in Stojan Witwicky, ki je poskrbel tudi za izdelavo kulis, ki jih je poslikala domača akademska slikarka Špela Oblak.

Boštjan Bogataj je debitiral na gledališkem odru, nastopil
je v vlogi župnika. "Žena Kristina je igrala v Norih babah,
pa sem rekel, bom še jaz stopil na oder. Poklicno delam z
ljudmi, tako da posebne treme ni bilo", je povedal, a kljub
temu dodal: "Hvala bogu, da imam izkušene igralske kolege
ob sebi." Primož Langus je imel nosilno vlogo, igral je oča.
"Lik očeta sem že igral. V tej zadnji sem bil oče v treh vlogah:
kot gledalec, na odru kot stari oče in oča v zaodrju. Iz enega
karakterja sem šel v drugega. Vsebinsko je igra zadetek v
polno, vsak dan v življenju se nekaj spreminja, tako pa tudi
v igri," je povedal Langus, ki je z gledališkim odrom "domač"
že iz osnovnošolskih let.
Marsel Gomboc se je zahvalil vsem, ki so jim pomagali z
nasveti in rekviziti (tudi Gledališču Toneta Čufarja), Občini
Kranjska Gora, donatorjem za kritje stroškov tiska gledaliških listov in plakatov, ki jih je oblikoval Martin Gomboc.
"Hvala tudi vam, cenjeno občinstvo, ki nam vedno stojite
ob strani." Ponovitve predstave v decembru so že razprodane, upoštevati pa bo treba tedaj veljavne vladne ukrepe.
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Vsak je izdelal svoj
adventni venček
Dan pred prvo adventno nedeljo
je Društvo mladih Kranjska Gora
organiziralo brezplačno delavnico
adventnih venčkov in druge adventne
dekoracije.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: GREGOR MIKLIČ
Delavnico je v društvenih prostorih nad pošto v Mojstrani
vodila Dragica Vrhovnik iz Kamnika, ki se z ustvarjanjem
različnih izdelkov ljubiteljsko ukvarja deset let in tudi z
Društvom mladih Kranjska Gora na različnih delavnicah
kot mentorica sodeluje že vrsto let. Oblika je bila pri vseh
adventnih venčkih enaka, saj kot je poudarila Vrhovnikova, mora biti venček okrogel, ker to simbolizira neskončnost. Za osnovo venčka je bil krog iz stiropora, lahko bi bil
tudi iz slame ... Udeležence je med drugim naučila, kako se
venček z naravnim zelenjem plete (in ne lepi) ter kako se
svečke pritrdijo z žičkami, da trdno stojijo. Predsednik društva Gregor Miklič je povedal, da je delavnica adventnih
venčkov vsako leto dobro obiskana, letos so morali sicer
število udeležencev omejiti zaradi epidemioloških ukrepov, obvezen je bil pogoj PCT. Vzdušje na delavnici pa je
bilo odlično, vsak je izdelal svoj unikatni adventni venček,
ki v toplini doma že simbolizira izročilo adventnega časa.

KS Dovje - Mojstrana, gorniška vas
SUZANA P. KOVAČIČ
Že nekaj let med prebivalci pod Triglavom zori ideja in želja,
da bi se vključili v družino Gorniških vasi/Bergsteigerdörfer.
"Zbrala se nas je skupina ljudi, ki želimo nekaj konkretnega
storiti v smeri trajnostnega razvoja. Ena od možnosti je skupnost Gorniških vasi, ki v Avstriji, Nemčiji, Italiji in že tudi
v Sloveniji udejanja cilje Alpske konvencije, mednarodne
pogodbe za zaščito Alp, med katerimi je najpomembnejše
dolgoročno ohranjanje naravnega alpskega ekosistema in
trajnostni razvoj ter varovanje gospodarskih interesov alpskega prebivalstva," je v imenu skupine povzel njen vodja
Matjaž Podlipnik in dodal, da so kraji, ki so že del omenjene
skupnosti, zgledna regionalna jedra v trajnostnem alpskem
turizmu. "Gorniške vasi namenjajo ogromno pozornosti
kakovosti gradnje. Trudijo se, da bi se zgradbe in naprave
po velikosti, izbiri materiala in obliki ujemale s tipičnim

krajevnim videzom. Želijo ustvariti tesno povezavo med
pridelovalci in potrošniki na lokalni in regionalni ravni ter
trajno ohranitev in nego tipičnih elementov tradicionalne
krajine. Planincem zagotavljajo zmerno, a privlačno turistično ponudbo. Skrbi jih hribovsko kmetijstvo ter upravljanje gorskih gozdov in planšarij, ki so izrednega pomena za
delovanje in videz gorniških vasi," je poudaril Podlipnik. V
projekti skupini za pripravo vključitve KS Dovje - Mojstrana
v družino Gorniških vasi so Bogdan Janša, Jože Dovžan, Damjan Kogovšek, Slavko Rabič, Gregor Berce, Uroš Kopavnik,
Jernej Legat, Henrika Zupan, Anita Kofler, Ana Voga, Eva
Schmitt in vodja skupine Matjaž Podlipnik. "Kaj pa vi? Kakšno prihodnost želite za naše kraje pod Triglavom? Projekt
Gorniških vasi vam bomo v kratkem podrobno predstavili
na spletni strani www.mojstrana.com in vas o njem kmalu
povprašali na zboru krajanov ali na kak drugačen način," je
k sodelovanju pozval Podlipnik.

Čas je za pravljico.
Čas je za zimsko pravljico v Jasni.
Jezero Jasna v Kranjski Gori predstavlja odlično izhodiščno točko za gibanje in preživljanja
časa v naravi, ob tem pa je Jasna Chalet Resort letos zimsko ponudbo nadgradil.
V Jasna Chalet Resortu z bogato ponudbo ohranjajo ravnotežje
med darovi narave in željo ponuditi obiskovalcem prostor ter čas
za posebna doživetja, ki nagovarjajo k uživanju življenja v vsej lepoti. Prenovljen koncept Jasne so oblikovali v duhu lokalnega dogovora, ki pravi, da je Jasna glavno kranjskogorsko sprehajališče.
Lokalna skupnost je uredila dve čudoviti novi pešpoti ob reki Pišnici in najnovejšo pot, ki vodi iz Kranjske Gore do Jasne čez novo
razgledno brv nad reko. Glavna zelena nit je krajinska ureditev nabrežja Jasna Chalet Resorta in okolice v okviru projekta Zeleni objem, ki predstavlja sestavo izbora domačih avtohtonih vrst rastlin
Triglavskega narodnega parka in starih okrasnih rastlin. Obiskovalce v Jasni sprejme drevored jerebike kot varovalke vrat v duhovni
svet pred vsem zlim. Na vseh sončnih terasah, balkonih apartmajev in na vhodih v objekte srečujemo bodiko, ki po starodavnih
legendah odganja zle duhove in nesrečo. Desno pri parkirišču se
razteza borov gaj. Bor kot drevo simbolizira resnico in svetlobo. Ob
jezeru Jasna si po doživetju narave lahko privoščite kozarec izbrane penine, kjer ob sobotah od 12. ure dalje vabijo na degustacijo
penin; okusite pečene penice, ki jih pripravljajo vsak dan med 17.
in 19. uro, ali tradicionalni "šmorn" v kotlu. Vsako soboto ob 10. uri

se bodo izvajale dihalne vaje in kopanje v ledenem jezeru po Win
Hof metodi, 1. januarja 2022 pa načrtujejo tudi novoletni skok v
jezero Jasno. Za udobno nastanitev so na voljo večdružinski apartmaji z lastno savno in edinstvenim razgledom. Ob večeru se lahko
sprehodite z baklami, ki so na voljo na recepciji Jasna Chalet Resorta in predstavljajo lokalni reciklirani jeseniški izdelek. Na ta način
spodbujajo obiskovalce k aktivnemu skupnemu preživljanju časa
in posledično zmanjševanju uporabe avtomobilov na destinaciji.
Letošnja novost je zimska restavracija Alpski igluji v Jasni, katere osrednji koncept je geslo "ko deliš, poskrbiš". Z njim si prizadevajo ohraniti staro tradicijo deljenja dobre hrane z najbližjimi.
Glavne jedi izbranih menijev bodo tako postrežene na "dilcah" v
osredju velike mize, s katerih si lahko v skladu z geslom postrežejo
vsi navzoči. Posebnost je velika skupinska "dila" s sladicami. Priporočajo predhodno rezervacijo iglujev, ki sprejmejo največ osem
oseb, in vsaj eno uro in pol časa, ki ga boste kvalitetno preživeli ob
dobri hrani in v krogu najdražjih. Ob rezervaciji igluja, ki so odprti
med 9. in 22. uro, gostom ponudijo tudi možnost, da izberejo določen zimski meni. Notranjost vsakega igluja je zasnovana v svojo
zgodbo. Kakšno zgodbo? Toplo vabljeni, da ugotovite sami.
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Otrokom so bili najbolj všeč med in jabolka
Po slovenskih vrtcih in šolah so 19. novembra zaznamovali dan slovenske hrane
– tudi v kranjskogorski občini, kjer so šolarjem postregli tradicionalni slovenski
zajtrk in slovensko kosilo.
KARMEN SLUGA
Dan slovenske hrane je namenjen
ozaveščanju o prehranskih navadah
in pomembnosti slovenske hrane za
slovensko kmetijstvo. Na Osnovni šoli
(OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora
so za zajtrk izbrali ržen kruh, maslo,
med, mleko, jabolka. Za kosilo pa so
bili na jedilniku goveja juha z zakuho,
idrijski žlikrofi z ocvirki, zelena solata
in jabolčnik.
Na OŠ 16. decembra Mojstrana so bili
za zajtrk ajdov kruh, ekološko maslo,
med, mleko in jabolka. Za kosilo pa so
zadišali telečja obara, ajdovi žganci in
skutini štruklji z medom.
Nekaj šolarjev na obeh šolah smo
vprašali, kakšna sta se jim zdela slovenska malica in kosilo in kaj sicer
najraje jedo.
Jan Arih, 9. razred, OŠ Kranjska Gora:
»Oba obroka sta mi bila všeč, ker smo
imeli tako za malico kot kosilo lokalno pridelano hrano. Za malico sicer
najrajši jem jabolko s črnim kruhom.
Žlikrofi so bili dobri, še boljša je bila
goveja juha.«

Ula Spasič, 7. razred, OŠ Kranjska
Gora: »Tradicionalni zajtrk mi je
všeč zato, ker je
okusen, predvsem
pa zdrav. Rada poskusim vso hrano,
zato sem tudi žliJan Arih
krofe, ampak mi
niso bili prav všeč,
ker je bilo polnilo kislo. Zato sem pojedla bolj malo kosila. Sicer pa najrajši
jem musako.«
Aleksej Subotić, 5. razred, OŠ Kranjska
Gora: »Letošnji zajtrk se je razlikoval od
lanskoletnega, ker nismo imeli lesenih
krožnikov in prta. Hrana je bila odlična.
Najbolj mi je bil všeč domač med. Za
kosilo smo imeli žlikrofe, ki so bili tudi
zelo dobri. Najraje pa jem govejo juho s
knedlji, ki jo skuha moja mama.«
Miha Kofler, 5. razred, OŠ Mojstrana:
»Tako malica kot kosilo sta mi bila všeč.
Najboljši so mi bili kruh, maslo in med.
Všeč bi mi bilo, da bi domača jabolka pogosteje jedli tudi v šoli. Drugače pa najraje jem žgance, kislo zelje in pečenice.«

Katja Robič

Ula Spasič

Miha Kofler

Aleksej Subotić

Katja Robič, 9. razred, OŠ Mojstrana: »Zajtrk je bil zelo dober, še posebej
med in jabolko. Sicer za zajtrk najraje
jem kosmiče s koščki čokolade. Za kosilo imam pa najraje dunajske zrezke ali palačinke. Od tradicionalnih
jedi imam najraje pehtranovo potico.«

Delavnice za otroke

Naredili so snežaka velikana

Laura Koder, profesorica likovne umetnosti, bo decembra z
otroki do šestega leta starosti okrasila Kranjsko Goro z božičnimi okraski, ki jih bodo otroci sami izdelali z naravnimi
in recikliranimi materiali. Laura, ki je po rodu Mariborčanka,
a že skoraj tri leta živi v Podkorenu, ima kreativne delavnice
za otroke in starejše na Ljudski univerzi na Jesenicah, tečaj slikanja v osnovni šoli v Gorjah in delavnice za otroke v
Kranjski Gori. "Za mano je ogromno skupinskih in samostojnih razstav, sodelovala sem v različnih projektih in zmagala
na 2. grafičnem natečaju v klasični grafiki," je še nekaj malega povedala o sebi, ima pa polno idej in vizij, da bi Kranjska Gora pridobila še večji navdih na področju umetnosti in
kulture. Kot dodaja, se je že s prvim "vstopom" v Kranjsko
Goro zaljubila v naravo in okolico, obdano s čudovitimi gorami. S. K.

Otroci, ki obiskujejo vrtec v Ratečah, so se zelo razveselili snega, ki je zapadel pretekli konec tedna, in so skupaj z vzgojiteljicami Suzano, Jerco in Metko takoj naredili čudovitega sneženega moža. Tudi užitkov na snegu te dni seveda ne manjka. K. S.
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Na plezalni steni
Člani planinskega krožka OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so se – v sodelovanju
s Planinskim društvom Gozd - Martuljk –
tik pred jesenskimi počitnicami odpravili
na plezanje na martuljško plezalno steno. »Ko smo prispeli pod steno, so nas že
pričakali člani društva s svojo predsednico. Otroci so tam dobili plezalne pasove
in so komaj čakali, da bo šlo zares. Nekateri so se s plezanjem srečali prvič, vendar so hitro premagali strah in se povzpeli v višave. Še enkrat bi se radi zahvalili
članom planinskega društva, da so nam
znova omogočili to enkratno izkušnjo,«
sta sporočili mentorici krožka Aleksandra
Kosmač Subotič in Ana Andolšek. K. S.

Planinski krožek

Želijo si podmladka

Začeli sezono treningov in tekem

Pri PD Kranjska Gora imajo letos zaradi situacije s koronavirusom manj dejavnosti.
Med drugim so izvedli Andrejčkov pohod
na Cipernik in v sodelovanju z Društvom
GRS Kranjska Gora mašo za vse ponesrečene planince v Malem Tamarju. Nadaljevali so obnove vseh treh koč, ki jih imajo v
upravljanju. V Koči na Gozdu so zamenjali
vsa okna, v Mihovem domu so obnovili in
posodobili električno napeljavo, v Koči
v Krnici so obnovili kuhinjo. Vse tri koče
imajo najemnike, pri društvu so zelo zadovoljni z njimi. Letos so koče dobro poslovale, osebje je spoštovalo ukrepe, prav
tako so se drugačnemu načinu ponudbe
prilagajali obiskovalci. Več kot osemdeset
odstotkov sredstev od najemnin so vložili
nazaj v obnovo koč. Za prihodnje imajo v
načrtu obnovo sanitarij v Koči na Gozdu
in postavitev nove drvarnice ob Mihovem
domu. Za pestrejšo društveno dejavnost
po besedah predsednika Marka Kopača
predvsem pogrešajo mlade. Sedanja generacija članov še vedno z voljo opravlja
naloge, vse drugače bi bilo skupaj z mladimi močmi. Vabijo vse, ki so planinci po
duši in srcu, da se jim pridružijo. Eno od
področij, kjer želijo pridobiti dela voljne
ljudi, je urejanje planinskih poti. Imajo le
dva markacista, ki z ostalimi člani društva
skrbita za vzdrževanje poti. Na pomoč priskočijo člani Društva GRS Kranjska Gora,
pri obsežnejših obnovah poti tudi PZS.J. R.

Igralci floorballa so dočakali začetek sezone. Člani ŠD Zelenci Kranjska Gora letos trenirajo
v Mojstrani. Člani U16 so tekmovali v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Rezultat tekme s Polansko Bando je bil izenačen, Zelenci pa so nadigrali zasedbo Olimpija-Borovnica. Floorbolisti
U13 so v Žireh premagali ekipe Insport Škofja Loka, FBK Žiri in Polansko Bando. V obračunih
v Škofji Loki so premagali FBK Insport Škofja Loka, FBC Žiri in Polansko Bando. Člani U9
so odigrali tri tekme v Žireh in izgubili proti dvema ekipama Polanske Bande in ekipi
iz Žirov. Na parket so že stopili tudi člani. V dvorani Vitranc je ekipa ŠD Zelenci premagala Insport-Outsport Škofja Loka in izgubila proti Insport švigalice Škofja Loka. Ekipa
Brajo stars pa je nadigrala Insport švigalice Škofja Loka, a izgubila proti ŠD Marmor
Hotavlje. Drugi članski turnir je bil v Zagorju ob Savi. ŠD Zelenci so priznali premoč zasedbi ŠD Marmor Hotavlje, premagali pa so FBK Zagorje. Odlično formo pa je pokazala
ekipa Brajo Stars, ki je visoko premagala moštvi ŠD Šiškarji in Insport Outsport. K. S.

Hotel Best Western
Kranjska Gora
Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, namenjen družini, prijateljstvu
in vsem, ki so nam blizu.
Zato smo se letos odločili, da
od vsake decembrske rezervacije
namenimo 1 EUR Društvu Žarek,
za pomoč mladim v stiski.
Vabljeni, da nas obiščete.
Pa vesele božične praznike in zdravo
ter uspešno novo leto 2022!
Hotel Best Western, Vršiška cesta 38, Kranjska Gora
E: info@bw-kranjskagora.com, T: +386 (0) 4 5881 520, M: + 386 (0) 41 449 164
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Varni zimski koraki v gorah
Planinska zveza Slovenije skupaj z gorskimi reševalci
tudi v letošnji zimi opozarja, naj se na ture odpravijo
res izkušeni, ob ugodnih vremenskih razmerah in
z ustrezno zimsko opremo, ki jo morajo tudi znati
uporabljati.
JANKO RABIČ
Obiskovanje gora ne le poleti, kar v
vseh letnih časih, je med planinci vse
bolj priljubljeno. Tudi koronačas gre
vsem »na roke«, saj se je na planinskih poteh lažje oddaljiti od vrveža in
tesnejših medsebojnih stikov v dolini.
Ob vseh radostih, ki jih prinaša gorski svet, pa jih vse preveč pozablja na
osnovne zakonitosti, ki tam veljajo.
Neizprosna statistika Gorske reševalne zveze Slovenije kaže, da se kljub
številnim opozorilom in preventivnim akcijam povečuje število nesreč.
Padajo tisti nepriljubljeni rekordi, po
dosegljivih podatkih se je v preteklih
petih letih število nesreč v gorah povečalo kar za štirideset odstotkov. Le-

tošnje leto ponovno ne kaže nekega
umirjanja, in to kljub stalnim opozorilom, kaj je predvsem treba spoštovati v gorah. Do 29. novembra je bilo
skupaj 595 posredovanj reševalcev. Tukaj statistika beleži tudi posredovanja
pri nesrečah padalcev, ob nesrečah v
gozdovih in na nedostopnih krajih,
vendar je gorskih nesreč daleč največ.
Ob takšnem številku je težko upati, da
ne bo do konca leta presežena najvišja številka iz leta 2019, ko so reševalci
morali posredovati v 604 primerih.
Med planinska območja, kjer se dogaja veliko nesreč, sodi Gornjesavska
dolina z očakom Triglavom in drugimi lepotci v soseščini. Kot vedno so
reševalci v stalni pripravljenosti, da
se takoj odzovejo klicu na pomoč. To

so člani treh društev GRS Mojstrana,
Kranjska Gora in Rateče. Letos so že do
konca novembra spet presegli lanske
številke posredovanj. Že kar standardno izstopa GRS Mojstrana, letos že s
štiridesetimi posredovanji (lani skupaj 33). Največji porast letos beležijo
pri Društvu GRS Kranjska Gora – letos
38, lani 28. V GRS Rateče so imeli letos
deset posredovanj, lani šest. Planinska zveza Slovenije skupaj z gorskimi
reševalci tudi v letošnji zimi opozarja,
naj se na ture odpravijo res izkušeni,
ob ugodnih vremenskih razmerah in
z ustrezno zimsko opremo, ki jo morajo tudi znati uporabljati. Obilna snežna pošilja konec novembra je lahko
prvo resno opozorilo, da se nam obeta
huda zima z zahtevnimi razmerami v
gorah. Med osnovno opremo za zahtevnejšo turo sodita cepin in dereze,
prav tako mora biti v nahrbtniku lavinski trojček, ki ga sestavlja lavinska
žolna, sonda in lavinska lopata. Treba je upoštevati, da so dnevi krajši,
zato se je treba na pot odpraviti dovolj
zgodaj. Temperature se lahko spustijo globoko pod ledišče, na mobilnem
telefonu je treba izklopiti vse za prenos podatkov, saj se baterije hitreje
praznijo.

Odprte planinske postojanke v zimskem času
JANKO RABIČ
Večina planinskih postojank, posebej v visokogorju, je v zimskih mesecih zaprtih. To morajo pred odhodom na ture upoštevati vsi, ki jih premami zimskih čar gora in se ne morejo
upreti adrenalinskim izzivom. Bolj izkušene zamika vzpon
na Triglav, za dosežek si marsikdo šteje že vzpon do Kredarice. Tam je Triglavski dom, ki je z 2515 metri najvišje ležeča
planinska postojanka v Sloveniji, uradno zaprt, vendar meteorologi poskrbijo za zasilno prenočevanje. Druga najvišja
pozimi odprta postojanka je Erjavčeva koča na Vršiču, ki je
v oskrbi Planinskega društva Jesenice in stoji na nadmorski
višini 1525 metrov. Nekaj postojank v sredogorju in nižje je
stalno odprtih oziroma ob koncih tedna. Stalno je odprt dom
v Tamarju. Ob koncih tedna so stalno odprte tri postojanke
Planinskega društva Kranjska Gora – Dom v Krnici, Koča na
Gozdu in Mihov dom na Vršiču. Veliko obiskovalcev se v zimskih mesecih mimo slapa Peričnik poda v Triglavsko dolino
Vrata. Znani in priljubljen Aljažev dom je zaprt, zasilno prenočevanje je možno v nekaj sto metrov oddaljeni zimski sobi.

Mihov dom je odprt od petka do nedelje od 10. do 17. ure in po
dogovoru. / Foto: Aleš Štefe
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Prehodni pokal rateškim upokojencem
KARMEN SLUGA
Člani Društva upokojencev (DU) Rateče - Planica so se oktobra udeležili pokrajinskih športnih iger v pikadu v Žirovnici, na katerih je sodelovalo enajst moških in enajst
ženskih ekip z Gorenjske. Vsaka ekipa je štela štiri ali pet
tekmovalcev. Moška ekipa DU Rateče - Planica v postavi Justin Mrak, Vlado Stojanovič, Vinko Šumi in Ivan Zustovič je
osvojila prvo mesto in si s tem zagotovila nastop na državnem prvenstvu. Ženska ekipa DU Rateče - Planica v postavi
Antonija Brudar, Katarina Stojanovič, Alojzija Šalej, Marija
Trstenjak in Anica Volc pa je bila druga. V Rateče sta šli tudi
dve posamični odlični uvrstitvi, saj je bila Anica Volc tretja,
Vinko Šumi pa drugi. Ker so nanizali odlične uvrstitve v
skupinskem tekmovanju, je prehodni pokal svoj dom za
eno leto dobil v njihovi vitrini v krajevnem domu, kjer so
na ogled in v ponos tudi ostali pokali in medalje z različnih tekmovanj. »Pri DU Rateče - Planica si želimo, da bi se
nam pri rekreativnem udejstvovanju pridružili tudi mlajši
upokojenci, saj se sedanja starostna meja iz leta v leto zvišuje. Pri ženskem rekreativnem športu nas je bilo pred leti
devet, zdaj se dobimo le dve ali tri. Za rekreacijo pa imamo

Ekipa DU Rateče - Planice je dobila prehodni pokal.
v Planici čudovit prostor, ki nam ga vsi, ki pridejo tekmovat v naše kraje, zavidajo, zato bi bilo prav, da bi ga bolje
izkoristili tudi mi,« so še sporočili iz društva.

Ob naročilu oken:

MONTAŽA

na vsa PVC
BREZPLAČNO
okna in vrata

samo

samo 14. decembra

15. decembra.
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Plešoči košarkar
končal športno pot
Leto 2021 bo za Miha Zupana iz
Kranjske Gore, ki trenutno živi v
Ljubljani, zagotovo tisto, ki si ga bo
zapomnil za vse življenje. Po 21 letih je
namreč končal košarkarsko kariero.
»Srce je sicer reklo še, telo pa ne,« je bil
nazoren gluhi 39-letnik, ki je s trudom
in vztrajnostjo dokazal, kaj vse se v
življenju da, če se le hoče.
KARMEN SLUGA
Miha Zupan je gluh do rojstva. Košarko je začel igrati pri
12 letih v šoli, profesionalno športno kariero pa pri 17 letih
v ljubljanskem Slovanu. Nastopal je za klube Olimpija, Trikalo, Spartak, Türk Telekom, Usak, Oradeo, Belediyespor
in Helios. V Olimpijinem dresu je bil prvi gluhi košarkar v
Evroligi. Igral je za slovensko člansko košarkarsko reprezentanco in tudi reprezentanco gluhih. Z zadnjo je osvojil
sedem prestižnih naslovov: dvakrat so bili olimpijski prvaki, dvakrat evropski prvaki, tretji na svetovnem prvenstvu
ter drugi in tretji na evropskem prvenstvu. In kje ima shranjena vsa odličja? »Doma v Kranjski Gori,« ponosno pove
Miha, ki zelo rad in pogosto zahaja v Zgornjesavsko dolino.
Razveselil se je tudi prvega letošnjega snega, saj rad smuča

Podiral je mejnike in tabuje … Plesal in se vrtel
po košarkarskem in plesnem parketu …
in z družino že tradicionalno božično-novoletni čas preživi v
Kranjski Gori pri starših, mami Mojci in očetu Ignacu. »Zdaj
imamo znova več časa, ki ga lahko preživimo skupaj. Ko
sem igral v tujini – Grčiji, Turčiji, Rusiji, Romuniji in Italiji
–, sem bil veliko zdoma,« pojasni in doda, da je v tujini dobil
tisto, kar je v Sloveniji pogrešal: podporo in razumevanje.
»Tam sem imel občutek, da sem košarkar. Ne gluhi košarkar! Grški trener Vangelis Angelou mi je pri tem ogromno
pomagal. Nekoč je stopil k meni in me vprašal, kakšne teIzžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji
Zgornjesav'c dne 5. novembra 2021, z geslom KOSOBRIN PRAZNUJE DESET LET so: 1. nagrado, kosilo za 4 osebe (enolončnica
+ sladica+ pijača), prejme Manca Ratelj s Spodnjega Jezerskega,
2. nagrado, kosilo za dve osebi (enolončnica + sladica+ pijača),
prejme Anton Lavtar iz Križev in 3. nagrado, sladico in kavico za
dve osebi, prejme Vida Košir iz Gozda - Martuljka. Nagrajencem
iskreno čestitamo.

Miha Zupan med zabijanjem / Foto: osebni arhiv
žave imam. Pojasnil sem mu, da se, ker sem gluh, krivim
za vse napake. S pogovorom me je razbremenil in začel
sem igrati kot vsi ostali igralci. Bil sem spoštovan, kar pa
sem v Sloveniji pogrešal.« Med tistimi, ki so mu na športni
poti pomagali iti navzgor, poleg Angeloua omeni še Dragišo
Drobnjaka, Saša Dončića in košarkarskega soigralca ter velikega prijatelja Marka Miliča.
Letos pa je prišla prelomnica. »Srce je reklo še, telo pa ne,« pojasni Miha. »Kariero sem želel končati tam, kjer sem jo začel.
Pri Slovanu. Želel sem pomagati – tako z izkušnjami kot igro
– mladim športnikom. Nato pa je prišel koronačas, zmanjkalo je motivacije, pa tudi telo me ni več ubogalo. Enaindvajset let profesionalne košarke je pustilo svoj davek.« Čas, ki bi
ga posvetil treningom, zdaj raje nameni vožnji na treninge
14-letne hčerke Lune, ki je pri Krimu rokometna vratarka.
Prav tako ima več časa za ženo Majo in 12-letno hčerko Ulo.
Njegova dekleta, pa tudi starši, so ga podpirali tudi pri sodelovanju v šovu Zvezde plešejo, kjer se je prebil do finala.
»S POP TV so me poklicali na pogovor in me vprašali, ali
bi plesal. Brez premisleka sem privolil v sodelovanje.« Televizijski ekipi je najbolj hvaležen za to, da so mu med oddajo omogočili tolmača, tako da je tudi sam razumel žirijo
in voditelja oddaje ter bil tako ves čas na tekočem, kakšne
so ocene žirije, kaj se dogaja ... »Pričakoval sem, da bom v
šovu obstal od dve do tri nedelje, potem pa je šlo kar do konca. Najboljša sta mi bila slowfox in angleški valček, najbolj

zahteven pa se mi je zdel jive, ker ima dolge in zahtevne
korake.« S soplesalko Majo sta se odlično ujela. »Mnogi ne
vedo, da sva imela med plesom dogovorjene signale, ki jih
nihče ni opazil. En stisk roke je pomenil začetek glasbe, dva
stiska konec. Ko se nisva držala za roke, sem bil izgubljen.
Trenirala sva od pet do osem ur na dan. Maja je name znala
prenesti glasbo, tone … Vse skupaj je nepozabna izkušnja.«
In kaj Miha počne zdaj? Pritegnil ga je kriptosvet. Prav tako
pa želi nadaljevati kampe za otroke, ki jih je že začel izvajati
v Kranjski Gori, nato pa jih je prekinila pandemija covida-19.
»Kamp bo namenjen gluhim in naglušnim otrokom, ki imajo v svetu premalo možnosti za vključevanje v normalne tokove življenja. Ne bomo le igrali košarke. Družili se bomo,
spoznavali znakovni jezik … Predvsem pa želim, da bi ti otroci dobili samozavest in prepričanje, da zmorejo. Tako kot njihovi slišeči vrstniki. Želim jim pokazati, da je vse v življenju
mogoče, samo delati moramo na tem in v to verjeti.«
Za gluho skupnost je Miha naredil ogromno. In še dela.
Prek raznih društev, najbolj prek Združenja gluhih Slovenije 1411, se trudi ozaveščati o svetu gluhih in naglušnih. S
pomočjo evropskih sredstev pa delajo tudi na promociji –
da bi svet, ki je za večino drugačen, čim bolj približali vsem
ljudem. Izdali bodo knjigo o občutkih gluhih, posneli filme
… Vse za to, da bi še kdo od gluhih v življenju zmagal, kot je
Miha. Da bi si upal stopiti med slišeče in se postaviti zase.
Da bi si upal pokazati talent in vztrajnost. Ter da bi bil tako
srčen človek, kot je kranjskogorski plešoči košarkar.

Rateški kegljači spodbudno v
novo sezono
Kegljači na ledu pri Nordijskem društvu Rateče - Planica so uspešno začeli novo tekmovalno sezono. V prvem krogu državnega
moštvenega prvenstva na ledeni ploskvi v dvorani Podmežakla
na Jesenicah je prva ekipa v postavi Mojca Sluga, Miran Sluga,
Matjaž Kocjan in Martin Knap zasedla prvo mesto. Druga ekipa v postavi Milan Požar, Domen Brudar, Jože Osvald in Stane
Leskovšek je bila peta. Naslednji nastop so rateški tekmovalci
imeli na državnem prvenstvu v metu na daljavo, ki je prav tako
potekalo na jeseniški ledeni ploskvi. Med posamezniki je bil
najboljši Milan Požar na osmem mestu, Martin Knap je osvojil
deveto mesto, Matjaž Kocjan pa enajsto mesto. Ekipno so dosegli tretje mesto (na fotografiji) in se razveselili prvih osvojenih
kolajn v novi sezoni. J. R.

TOYOTA HILUX

NEPREMAGLJIVO IME,
NEPREMAGLJIV
ZNAČAJ.
Najbolj prodajani
poltovornjak na svetu.

10
DO

LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

Cesta Staneta Žagarja
65 b, 4000 Kranj
04 280 90 00

DOBAVLJIV
TAKOJ

MOŽNOST
ODBITKA DDV

TOYOTA EASY
FINANCIRANJE OD

329

€

NA
MESEC

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Hilux: od 9,2 - 10,4 l/100 km in emisije CO₂: od 242 do 256 g/km. Emisijska
stopnja: za EURO 6 AO. Emisije NOx: od 0,0314 do 0,0566 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin,
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva
Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev posla.
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Naša gostilna
je naše življenje

Smučanje, drsanje v Kranjski Gori
Na smučišču v Kranjski Gori bodo cene dnevnih in večdnevnih vozovnic v smučarski sezoni 2021/22 nekoliko višje, cene
sezonskih vozovnic pa ostanejo enake kot lani. Cena dnevne
odrasle vozovnice bo za evro in pol dražja kot lani in bo stala
37 evrov. Otroška dnevna vozovnica bo za en evro dražja, stala bo 22 evrov. Kot so povedali na RTC Žičnice Kranjska Gora,
poldnevnih vozovnic nimajo, imajo pa urne vozovnice (od 2 do
5 ur). Na voljo so tudi skupne vozovnice za smučišči Kranjska
Gora in Vogel, cene so enake lanskim. Na smučišču so prejšnji
teden že imeli test snežnih topov, pripravljajo kompaktni sneg
(kombinacijo umetnega in naravnega snega), datuma začetka
smučarske sezone pa še niso točno napovedali. Drsališče v
Kranjski Gori bo postavljeno na trgu pred hotelom Ramada hotel & suites in bo obratovalo med 20. decembrom in 1. marcem
vsak dan od 10. do 22. ure. Po dogovoru se bo obratovalni čas
podaljšal. Drsalke si boste lahko izposodili v poslovalnici Intersport Bernik (nasproti drsališča). Dodatne informacije in morebitne spremembe v zvezi z drsališčem bodo sproti objavljene
na spletni strani Turizma Kranjska Gora. S. K.

Gostilna Šurc v Ratečah je prijetna domača gostilna z več
kot petdesetletno tradicijo, kjer še lahko občutite vzdušje starih časov. Svoje goste razvajajo z vrhunskimi okusi
domače kuhinje.

Tek na smučeh v Planici

Gostilno Šurc so v notranjosti prenovili, a ohranili njen značilni rustikalni ambient. Ohranili so tudi ogrodje originalnega točilnega pulta kot spomin na leta, ko so Gostilno Šurc
(Šurc je staro hišno ime) odprli. "Posebno toplino daje tudi
dejstvo, da je naša gostilna naše življenje. To je družinsko
delo, zgrajeno na strasti in predanosti običajnih ljudi, in prav
to daje naši gostilni domačnost. Mi enostavno živimo to, kar
imamo radi." Bogat izbor okusnih domačih jedi, kot so juha s
cmoki, ocvrt piščanec in ostale dobrote, so v njihovi dnevni
ponudbi. Vabijo vas tako na hitro kosilo kot na sproščeno večerjo ob kozarcu vina. Na voljo je prostor za manjša in večja
druženja, zunaj je terasa, ki je polovično odprta tudi pozimi.
Odprto imajo vsak dan, razen torka, od 10. do 22. ure, sprejemajo tudi rezervacije na telefonsko številko 04 587 60 33. Za
več informacij jim lahko pišete tudi na e-naslov info@gostilna-surc.si. Prisrčno vabljeni, da jih obiščete!

Nordijski center (NC) Planica, ki upravlja celotno traso Rateče-Planica-Tamar za tek na smučeh, je pripravil progo, ki je urejena za klasični in prosti slog v dolžini deset kilometrov. Cena
dnevne vstopnice je šest evrov na osebo, za otroke do 12. leta
je brezplačno. Za dijake, študente, seniorje, organizirane skupine je cena štiri evre na osebo, za športne dneve dva evra. V
prodaji so tudi tedenske in sezonske vstopnice. Vstopnice so
na voljo na recepciji osrednjega objekta v Planici ali v Hotelu
Planica. Urejenost prog lahko spremljate na spletni strani Turizma Kranjska Gora (semafor tekaških prog). S. K.

V sklopu podjetniškega krožka, ki ga izvaja Ragor, in ob sofinanciranju Občine Kranjska Gora je nastala zanimiva igra Potepanje po Zgornjesavski dolini. Igro so kar po Zoomu oblikovali
in idejno izvedli učenci Osnovne šole 16. decembra Mojstrana
Leon Šmid, Maja Pintar in Lana Legat, pod mentorstvom Mojce
Ahčin Rozman. V veliko pomoč jim je bila tudi ga. Rukija iz Grafike Zupan. Več o igri, kakšna so pravila in kje jo bo moč kupiti,
bomo objavili v januarski številki Zgornjesavca. K. S.

Izšla e-knjiga receptov
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) je izdala e-knjigo receptov KUHAM DOMAče 2021. Do e-knjige lahko dostopate na spletni povezavi https://online.fliphtml5.com/eirrx/
yqjv/. Kot so še napovedali na RAGOR-ju, bo KUHAM DOMAče
tudi v prihodnjem letu ponosno nadaljeval svojo pot. S. K.

MAJA ŠALEJ S.P., RATEČE 86, RATEČE - PLANICA / Foto: Tina Dokl

Igra o potepanju po Dolini

Lastnica gostilne Maja Šalej nadaljuje družinsko tradicijo.
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Rateče 86
Rateče – Planica
T: 04 587 6033
www.gostilna-surc.si
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in srečno novo
1. nagrada: darilni bon v vrednosti 15 EUR
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 10 EUR
3. nagrada: darilni bon v vrednosti 5 EUR
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z ošte
vilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) poš
ljite do petka, 24. 12. 2021, na Gorenjski glas, Na
zorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslov
no stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NAJVEČJA ZALOGA

VOZIL OPEL

CORSA

že od 99,99 € /mesec
CROSSLAND

že od 125,99 € /mesec
MOKKA

že od 139,99 € /mesec

NAJVEČJA ZALOGA VOZIL OPEL V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS! PREVERITE PONUDBO!

Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti. Vsa nova
vozila so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva, ekskluzivno v Avtotehni VIS pa vam podarimo še paket Big Deal za nova vozila.

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR!

Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 € bonusa.

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

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

Ponudba velja za Corse, Crosslande in Mokke na zalogi ob nakupu z Opel financiranjem, predvidoma do konca decembra 2021. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Corsa Edition 1.2 (55 kW/75 KM);
vrednost predmeta financiranja znaša 12.775 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), začetni polog pa znaša 50 % (6.388 €). Mesečni obrok znaša 99,99 €. Obrestna mera znaša 7 % na dan 01.12.2021 in velja pri financiranju z ročnostjo
najmanj 36 mescev. Več informacij je na voljo na spletni strani ali pri prodajnih svetovalcih v salonu Opel. Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 – 6,2 l/100km, izpusti CO2: 105 – 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične
emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116 – 0,0536 g/km. Trdi delci: 0,0003- 0,0010 g/km in število delcev 0,04 - 0,21 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj
je prvi izpolnjen. Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Pridržujemo si pravico do spremembe
ali ukinitve ponudbe. Slike so simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti. Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi
zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). Ob nakupu novega vozila
Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna
VIS d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila. Akcija traja do 31. decembra 2021 ob nakupu novega Opla iz zaloge, ki je registriran do 31.12.2021. Pridržujemo si pravico do sprememb v ponudbi. Slike so simbolične.

