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ZAČETEK  
DOLGEGA 

PRIJATELJSTVA
 PRALNI IN 

SUŠILNI STROJI 
MIELE

Naj slabo vreme ne bo ovira za 
popolno nego perila. Zagotovite si jo 
s pralnimi in sušilnimi stroji Miele, 
ki zagotavljajo vrhunsko kakovost, 

zmogljivost ter dolgo življenjsko 
dobo. Popolno pranje in sušenje 

znova in znova.

Plačilo do  
24  

obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega 
potrošniškega kredita Summit Leasing 

brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobne informacije in izračun za izbrani 

aparat so vam na voljo v vseh naših PE.
*Ob nakupu pralnega stroja W1TwinDos 

prejmete polletno zalogo pralnega 
sredstva UltraPhase 1 in 2.

Slika je simbolična.

Najboljši rezultati  
z manj detergenta. 

DARILO ZA VAS*

Obiščite nas v PE Kranj, Ljubljanska cesta 30 | T:  (04) 235 50 50 | www.etis.si
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Na naslovnici: 
Praznovanje jubileja pohodniške poti 
Alpe Adria Trail na Tromeji
Foto: Benjamin Črv
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Izdelajte si svoj venček 
in lesene okraske

Društvo mladih Kranjska Gora bo konec novembra organi-
ziralo dve delavnici. Prva, že tradicionalna delavnica izde-
lave adventnih venčkov z Dragico Vrhovnik bo v petek, 25. 
novembra, ob 18. uri. Art delavnica izdelave lesenih novo-
letnih okraskov z Natašo Pajić bo v soboto, 26. novembra, 
ob 16. uri. Udeleženci bodo prejeli devet okroglih lesenih 
platform z zimskimi motivi za tri dvoplastne in en tro-
plasten okrasek, jih pobarvali ter zlepili in jih na koncu 
ozankali ter seveda odnesli domov. Obe delavnici sta brez-
plačni, število udeležencev pa je omejeno, zato so zaželene 
prijave na e-naslov mladi.kg@gmail.com. Za ves material 
je poskrbljeno, lahko pa na delavnico adventnih venčkov 
po želji prinesete tudi svoj nabrani material, sveče ... Obe 
delavnici bosta potekali v prostorih Društva mladih Kranj-
ska Gora na Savski cesti 1 v Mojstrani. Lepo vabljeni, da se 
skupaj podate v prijetno decembrsko vzdušje.

V prijetno decembrsko vzdušje lahko 
vstopite tudi na dveh delavnicah v 
Mojstrani, ki ju organizira Društvo 
mladih Kranjska Gora.

SUZANA P. KOVAČIČ

Izdelovanje okraskov / Foto: arhiv Društva mladih Kranjska Gora

v petek, 25. novembra, ob 18. uri bo v Podkorenu Ognjeni spek-
takel, tradicionalno srečanje parkeljnov treh dežel. Kot so spo-
ročili iz turizma Kranjska Gora, je prijavljenih rekordno število 
skupin iz Slovenije, Avstrije in italije (30 skupin oziroma 450 
parkeljnov) ter dodali: »Parkeljni izvirajo še iz poganskih časov, 
nato so ti zli duhovi postali spremljevalci in pomočniki sv. Mi-
klavža: svetnik je v skladu s krščanskimi vrednotami obdaroval 
pridne otroke, parkeljni pa so strašili poredne. Bogato in zani-
mivo tradicijo so organizatorji nadgradili v izjemen dogodek, 
ki prerašča v pravi mednarodni festival parkeljnov.« Za zabavo 
pa bodo ob 21. uri v dvorani vitranc v Kranjski Gori poskrbe-
li ravbarji in vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.  
S. K. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Srečanje parkeljnov treh dežel

Prav kmalu bomo vstopili v najbolj praznični mesec leta. iz tu-
rizma Kranjska Gora so sporočili, da bo v soboto, 26. novembra, 
prižig lučk in odprtje Alpske vasice, v adventnem času pripra-
vljajo tudi ustvarjalne delavnice za otroke. S. K.

Odprtje Alpske vasice

turistično društvo Kranjska Gora, Alpski smučarski klub Kranj-
ska Gora in Osnovna šola Josipa vandota Kranjska Gora prireja-
jo sejem rabljene smučarske opreme, ki bo v soboto in nedeljo, 
12. in 13. novembra, od 10. do 16. ure v prostorih šole. K. S.

Smučarski sejem

v prihajajoči zimski sezoni 2022/2023 bo Nordijski center Pla-
nica že drugo leto zapored zagotovil pogoje za vadbo teka na 
smučeh zunaj na snegu že od sredine novembra dalje. Urejena 
bo proga v dolžini od 1,5 do 3 kilometre. S. K.

Tek na smučeh v Planici
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Drage občanke, spoštovani občani, bilo je vredno
Osem let, kup neznank in ugibanj, nerešenih problemov, 
odplačevanje dolga in veliki načrti. Ideje, ki so hitele na 
površje kot neustavljiv izvir vrele vode, ter hvaležnost in 
zaupanje ljudi so mi sproti dajali energijo, s katero sem iz-
peljal ta dva mandata, kakorkoli sem že jih, in z rezultati, 
kakršni so bili in so. Morda bi se marsikdo vprašal, zakaj 
neke stvari nisem naredil drugače, bolje in ceneje, vendar, 
verjemite mi, da sem prav na vseh področjih vodenja obči-
ne od sebe dal vse, kar znam in sem sposoben naši lokalni 
skupnosti in dolini po svoji vesti tudi dati.
Prav odločenost in želja po napredku, urejenosti, organizi-
ranosti in vrnitvi naših krajev v družbo najboljših sta me 
pred skoraj devetimi leti prepričali v odločitev, da se po-
dam v kandidaturo za župana naše občine. In smo začeli 
takoj po moji izvolitvi. Kako živ je še spomin na sanacije 
neurejenih centrov vasi, zanemarjenih vstopov v občino, 
postajališč, cest in infrastrukture od Dovjega do Rateč. Pa 
lišpanje, okraševanje, osvetlitev in ureditev krajev za bo-
žične in novoletne praznike, takojšnja postavitev novole-
tne Alpske vasice, že spomladi 2015 ureditev Jasne, ki je 
bila pravi bum, pa še in še investicij in programov vse do 
današnjih dni. Res sem ponosen, da smo občino dvignili 
na sam vrh tako v prepoznavnosti, učinkovitosti kot raz-
vitosti ter jo pridružili klubu 13 – trinajstim nezadolženim 
občinam v Sloveniji. Pa naj ob tem dodam, da skupaj na 
računu ta trenutek premoremo še več kot štiri milijone 
evrov ostanka, kar bo novi ekipi vsekakor lepa popotnica.
In kako lepo bi teklo vse skupaj, če tudi vodenja lokalne 
skupnosti, kot je naša, ne bi kalile politične spletke, fi-
nančni interesi kapitala, natolcevanja, ovadbe in prijave 
(tako podpisane kot anonimne). Pa naj hvala bogu v teh 

mojih primerih pohvalim delovanje pravne države, KPK in 
sodstva, ki je čisto v vseh zadevah v osmih letih razsodilo 
s tistima meni ljubima besedama – nedolžen ali oproščen. 
Vsekakor velja omeniti epsko bitko oz. sodni spor Kranjske 
Gore na dunajskem arbitražnem sodišču z občinskim kon-
cesionarjem za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Tudi 
tu smo dosegli eno prvih slovenskih zmag na arbitražah 
v tujini nasploh. Z dobljeno sodbo smo dokazali nepravil-
no delovanje slovenskega dela podjetja in dobili povrnjene 
tudi sodne stroške.
Vsega omenjenega v današnjem uvodniku seveda ne bi 
bilo možno narediti brez odlične ekipe in močne koalicije v 
občinskem svetu, ki mi je vseskozi nesebično stala ob stra-
ni. Pa naj tu še posebej omenim ekipo najožjih sodelavcev 
direktorjev občinskih služb in oba podžupana, pohvalim 
tudi manjšo, a agilno občinsko upravo z direktorico na 
čelu pa vodstvo Slovenskega planinskega muzeja ter tu-
rizma Mojstrana in podjetja Infrasport. Brez njih in seveda 
ne nazadnje brez vas, dragi moji pridni in delavni občani, 
bi bili vsi ti dosežki le pobožne želje.
Za konec naj vas še povabim na aktivno sodelovanje na 
prihajajočih predsedniških in lokalnih volitvah. Veste, 
voliti ni le demokratična pravica, temveč je tudi možnost 
demokratično izbrati želene predstavnike tako v občinski 
svet kot na mesto župana in predsednika države. Letos 
imamo na voljo kar osem kandidatk in kandidatov za žu-
pana. Vse to kaže na veliko zanimanje za to funkcijo, ki pa 
zahteva preudarnega in modrega človeka, ki bo v našem 
imenu vodil občino naslednja štiri leta. Predlagam, da si 
na podlagi preteklega delovanja, izkušenj in programov 
kandidatov izberete pravega.

Vaš župan Jani Horvat

Slovensko kulturno središče Planika iz Ukev (Ugovizza) v kanal-
ski dolini je na oktobrskem praznovanju 25-letnice delovanja 
podelilo priznanje in zahvale za pomoč središču ter za sodelo-
vanje. Med prejemniki je bila tudi občina kranjska Gora, ki že 
dolgo sodeluje s Planiko in sosednjimi občinami Trbiž in nabor-
jet v kanalski dolini. kranjskogorski župan se je pred osrednjo 
proslavo udeležil posvetovanja o gospodarskem in kulturnem 
sodelovanju med sosednjimi občinami na obeh straneh meje 
in o skupnih razvojnih projektih. organizirala sta ga Planika in 
Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, ki ga je zastopala državna sekretarka vesna Humar. na 
posvetovanju so se dogovorili, da se bodo župani občin v ka-
nalski dolini in župani obmejnih občin iz Gorenjske in Posočja 
redno srečevali. Sodelovanje pomaga tudi pri ohranjanju slo-
venščine v kanalski dolini, ki je tam kljub prijaznejšemu odno-
su do nje še vedno ogrožena. J. K.

Priznanje kranjskogorski občini
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Volitve: vsak glas šteje

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občin-
skih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, 
vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. no-
vembra. »Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski 
sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Vo-
livci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo 
prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko 
volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,« so 
sporočili iz Državne volilne komisije (DVK).
Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat se po dveh 
mandatih vodenja občine poslavlja s te funkcije. Za ta po-
ložaj se bo v Kranjski Gori na prihajajočih lokalnih voli-
tvah potegovalo rekordno število kandidatov: pet moških 
in tri ženske. V občinski svet kandidirajo člani devetih list 
oziroma strank, volivci pa bodo izvolili svoje predstavnike 
tudi v vseh petih krajevnih skupnostih.

»Prvi podatki o volilni udeležbi na lokalnih volitvah bodo 
znani v nedeljo, 20. novembra, predvidoma po 12. uri, gle-
de na stanje na voliščih ob 11. uri. Drugi podatki o volilni 
udeležbi bodo znani po 17. uri, glede na stanje na voliščih 
ob 16. uri. Tretji podatki o volilni udeležbi bodo znani po 
20. uri, glede na stanje na voliščih ob 19. uri,« so pojasnili v 
DVK. Prvi delni izidi glasovanja pa bodo predvidoma znani 
v nedeljo, 20. novembra, po 20. uri.

To nedeljo bomo izvolili novega 
predsednika ali predsednico države, 
lokalne volitve pa bodo potekale 20. 
novembra, morebiten drugi krog 
županskih volitev pa 4. decembra.

SUZANA P. KOVAČIČ

SKUPA J
NA PRAVI POTI

Naročnik: Veber Blaž - volilna kampanja lokalne volitve, Podkoren 11, 4280 Kranjska Gora
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2

 za mlade, starejše, ranljive skupine

 za močno lokalno ekonomijo

 za okoljsko odgovorno občino

 za kulturo in šport

Obljuba dela dolg

#zadolino

Naročnik: Veber Blaž - volilna kampanja lokalne volitve, Podkoren 11, 4280 Kranjska Gora

2
Blaž Veber, mag. tur.

za župana Občine Kranjska Gora

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma 
znani v nedeljo, 20. novembra, po 20. uri.

volitve v državni svet bodo 23. in 24. novembra. kranjskogorski 
občinski svetniki so na oktobrski seji v volilno telo za volitve 
predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu izvolili elek-
torja Blaža Lavtižarja in Marka kopača. Predlogov kandidatov za 
člane državnega sveta iz občine kranjska Gora ni bilo, elektorja 
se bosta odločila med obstoječimi kandidati S. K.

Nimajo svojega kandidata 
za državni svet
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Pravila na soočenju županskih kandi-
datov so bila jasno postavljena, čas za 
odgovore in replike omejen, vrstni red 
kandidatov je bil vnaprej določen z žre-
bom. Dva kandidirata s podporo stran-
ke, vsi ostali s podpisi skupine volivcev.
Franci Koražija je kandidat SD, ki se 
je predstavil v rimah: »Kje so tiste ste-
zice, k' so včasih bile? Zdaj pa raste tu-

rizem pa pozidan' je vse ...« In dodal, 
da mu je bila že v priimek in zibko po-
ložena korajža.

Bogdan Janša je prepričan, da so pred 
občino veliki izzivi. »S podžupanskimi 
izkušnjami iz minulih let in tudi kot 

SUZANA P. KOVAČIČ

Fotografije kandidatov so 
razporejene v zaporedju, kot so 
po predhodnem žrebu prihajali 
na oder Ljudskega doma.

Soočenje županskih kandidatov
V okviru Lavtižarjevih dni je bilo v Ljudskem domu 27. oktobra soočenje kandidatov 
za županjo oziroma župana Občine Kranjska Gora. Voditelj Janez Mlinar 
je vprašanja zajel v tri sklope, v ospredje postavljamo turizem in demografijo.

Beseda velja.Beseda velja.Beseda velja.

Bogdan Janša
VAŠ KANDIDAT ZA ŽUPANA

Naročnik: Bogdan Janša - kandidat za župana, Alojza Rabiča 42a, 4281 Mojstrana

3

Naročnik: SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana

5

Franci Koražija / Foto: Tina Dokl Bogdan Janša / Foto: Tina Dokl
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Lista Živimo v dolini

Naš cilj je izboljšati pogoje za 
življenje prebivalcev v naši dolini.

Henrika Zupan
Tomaž Petrovič
Eva Macun
Jernej Legat
Polonca Bačnar
Slavko Rabič

4

Andreja Tarman 
Valentin Štular
Andreja Purkat
Jože Gregori
Elizabeta Uršič
Alojz Kopavnik

4
Špela Vidmar
Klavdij Matjaž
Barbara Pristavec
Katarina Hlebanja
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FRANCI
KORAŽIJA

KRANJSKA GORA.
NAŠA PRIHODNOST!

5

oseba sem vreden zaupanja, se sposo-
ben lotiti izzivov skupaj z vami v vaše 
dobro.«
Tina Robič pravi, da bo zadeve peljala 
malo drugače. »Če nas narava ne potre-
buje, pa jo potrebujemo mi, zato,« kot 
poudarja okoljevarstvenica, »jo mora-
mo zavarovati za otroke in vnuke.«
Blaž Veber je povzel: »Petindvajset let 
že delujem v različnih gospodarskih 
sferah in ves ta čas srečujem ljudi, 
njihove probleme, potrebe, želje. Žu-

panska funkcija je tista, ko skupaj z 
ekipo, trdim delom in strokovnostjo 
marsikaj lahko uresničimo.«
Henrika Zupan pa: »V politiko vstopam, 
ker na ta način lahko vplivam na našo 
prihodnost. Zavzemala se bom za tran-
sparentno delovanje občine, dialog z ob-
čani in dosledno obveščanje javnosti.«
Ena Girandon je kandidatka Gibanja 
Svoboda. Prepričana je, da je čas za 
spremembo in da je »ponovno čas, da 
se počutimo dobro v svojem kraju«.

Klemen Robič je bil ob uvodni pred-
stavitvi jedrnat: »Čas je, da občina 
enkrat začne delati v korist domači-
nom.«
Blaž Knific pa s svojo kandidaturo v 
ospredje postavlja oskrbo z vodo. »Še 
vedno se premalo zavedamo pomena 
čiste pitne vode, ki bo že čez deset let 
najbolj iskana dobrina na svetu.«

KOLIKO TURIZMA OBČINA ŠE ZMORE
Turizem je najpomembnejša gospo-
darska panoga v občini, s tem se vsi 
strinjajo. A koliko turizma občina še 
zmore?
Tina Robič meni, da bi morali slogan 
Turizem smo ljudje obrniti v Turizem 
smo gostoljubni domačini in spoštlji-
vi gostje. Parkirišča bi pomaknila na 
obrobje občine in se zavzela za močan 
javni prevoz.
Blaž Veber se zaveda, da so dosegli 
neki vrh z enodnevnimi obiskovalci, 
pozidavo in preobremenjenostjo ka-
dra. Ravnotežje vidi v strategiji, ki jo 
pelje občina (s partnerji) »nekaj več in 

Tina Robič / Foto: Tina Dokl Blaž Veber / Foto: Tina Dokl
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pa veliko bolje«. Ključna pa je komu-
nikacija.
Tudi Henrika Zupan meni, da sta 
ključna sodelovanje in komunikacija. 
»Turizem se mora razvijati v skrbi za 
naravo, s pravo mero obiskovalcev, ki 
bodo spoštovali naša pravila.«
Ena Girandon pa meni, da takega turiz-
ma na dolgi rok ne zmorejo več. Zavze-
ma se za ravnovesje na vseh področjih. 
»Čas je tudi, da občina Kranjska Gora 
postane občina lokalnih priložnosti.«

Klemen Robič bi to gospodarsko pano-
go decentraliziral, da se vsak kraj zase 
odloči, koliko lahko še prenese. Priprl 
bi vrata za tiste, ki naravo izkoriščajo v 
svojo korist, nazaj v kraj pa ne vlagajo.
Blaž Knific poudarja, da si masovne-
ga turizma ne želijo in da je za ravno-
vesje pomembno sodelovanje z odbori 
agrarnih skupnosti, člani krajevnih 
skupnosti, gospodarstvom.
Franci Koražija meni, da je turizem 
treba spraviti v okvire. »Naše kraje so 

oropali s tranzicijskim kapitalom, po-
zidali in vedno, ko je zanje konec tu-
rizma, ti gospodje odidejo z malhami 
denarja v neki drugi kraj. To moramo 
ustaviti.«
Bogdan Janša postavlja kvaliteto pred 
kvantiteto. Kvaliteto življenja pred-
vsem za lokalno prebivalstvo. Ključno 
je tudi ozaveščanje gostov, ki so spre-
jeti odprtih rok, a morajo upoštevati 
neki »hišni red«.

PROBLEMATIKA DEMOGRAFIJE
Občina Kranjska Gora je po prebival-
stvu med najstarejšimi slovenskimi 
občinami. S kakšnimi ukrepi bodo 
omogočili mladim, da ostanejo? Vsi 
kandidati so med prioritete uvrstili 
neprofitna stanovanja za mlade ter 
to, da je treba skrbeti tudi za medge-
neracijski dialog.
Henrika Zupan poudarja, da je nu-
jen občinski prostorski načrt, z njim 
bodo zaščitili kmetijska zemljišča, 
ustavili agresivno pozidavo, objekte 
pa v prostor umeščali v kulturi teh 

Henrika Zupan / Foto: Tina Dokl Ena Girandon / Foto: Tina Dokl

Blaž Knific
ZA ŽUPANA

Pomembno je
sodelovanje in

zadovoljstvo 
naših občanov!
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7 1. Blaž Knific
2. Žaklina Bremec
3. Izidor Podgornik
4. Darja Grilc
5. Jože Petrič
6. Aleksandra Cizelj
7. Boštjan Kovačič
8. Erika Petrič

9. Hruste Talič
10. Anita Benet
11. Anže Lavtižar
12. Irena Košir
13. Gaber Štritof
14. Zorana Teran
15. Aleš Dolhar
16. Andreja Križelj

Kandidati za občinski svet:
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za Kranjsko Goro

kandidatka za županjo
Ena Girandon

Občina po meri ljudi
Občanke in občani bodo v okviru 
participativnega proračuna 
tudi sami odločali, katerim 
projektom naj občina vsako leto 
nameni del skupnega denarja. 
Občinska uprava bo za lažji 
dialog pri ključnih odločitvah med 
vsemi, ki tukaj živimo in delamo, 
vzpostavila posebno digitalno 
platformo. 

Priložnosti za razvoj
S subvencijami bomo zadržali 
mlade, z novo obrtno-poslovno 
cono pa dali priložnosti lokalnemu 
gospodarstvu in obrti.

Prometni red za bolj kakovostno 
življenje
Poskrbeli bomo za boljši nadzor 
mirujočega prometa, sodobno 
tehnologijo pa izkoristili za 
enostaven, učinkovit in bolj 
prijazen parkirni sistem.

Kandidati za občinski svet
1.  Ena Girandon
2.  Goran Maučec
3.  Vida Rezar
4.  Miroslav Bergant
5.  Bojana Potrebuješ 
6.  Matic Gracer
7.  Tanja Žerjav
8.  Matjaž Gracer
9.  Neja Legat
10.  Igor Ham
11.  Nina Valant
12.  Matej Kalan
13.  Darinka Štravs
14.  Gregor Erbežnik
15.  Katarina Štravs
16.  Valentina Hrast

Več o programu in ključnih 
razvojnih projektih preberite  
na gibanjesvoboda.si  
in naših družbenih omrežjih.

∙ ZA občino dialoga!
∙ ZA mlade in medgeneracijsko sodelovanje!
∙ ZA trajnostni razvoj!
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VERJAMEMO
v občino Kranjska gora

Spoštovane soobčanke, soobčani,
v naši listi smo prepričani, da živimo v najlepši občini, najlepše 
dežele, med najboljšimi ljudmi. Kot domačini, ki svojo pripadnost 
tem krajem in ljudem izražamo in dokazujemo s prostovoljstvom na 
številnih področjih, pravimo in kličemo, ni nam vseeno! To je bilo naše 
osnovno vodilo v preteklih mandatih, tako pri delu v občinskem sve-
tu, kot v odborih, društvih in »na terenu«. 
Kjerkoli smo se pojavili, smo zavihali rokave in se angažirali. To je tudi 
obljuba za prihodnost, saj so pred nami številni izzivi. Teh smo se že 
ali pa se jih še bomo lotili s polno paro. Konkretno, počrpati mora-
mo nekajkrat več Evropskih sredstev, kot do sedaj. V gospodarstvu 
bomo dali prednost in veljavo domačemu obrtništvu številnih po-
dročij, razvoju obrtnih con ter sonaravnemu razvoju turizma. 
Takega, ki je v prvi vrsti po meri domačinov. Ob tem pa smo in bomo 
najodločnejše zavračali zlorabo naših najlepših dolin s strani tistih, ki 
jih ne cenijo in ne spoštujejo. 
V prihodnost, s pogumom, z odgovornostjo!  

1. Uroš Kopavnik
 Dovje – Mojstrana
2. Petra Mlinar
 Kranjska Gora
3. Slavko Kanalec
 Kranjska Gora
4. Martina Cuznar
 Rateče - Planica 
5. Stanislav Jakelj
 Kranjska Gora
6. dr. Marija Rogar
 Rateče – Planica
7. Gusti Luzar
 Gozd Martuljek N
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krajev. Dolgoročno se zavzema tudi za 
postavitev srednješolskega športnega 
centra.
Ena Girandon se zavzema za subven-
cije, štipendije, participativni prora-
čun za mlade, za pomoč pri ureditvi 
Športnega parka Ruteč in postavitvi 
večjega otroškega igrišča ter za dolgo-
ročno obnovo kranjskogorskega vrtca.
Klemen Robič je prepričan, da bodo 
mladi ostali v občini le, če bodo imeli 
možnost razvijati svoje sanje, občina pa 

jim mora pri tem pomagati. »Za razvoj 
je treba povezati skupnost kot celoto.«
Franci Koražija je kot svetel primer 
navedel Mojstrano, kamor v šolo ho-
dijo tudi otroci od drugod in se kaže 
interes mladih družin, da bi tu bivali. 
Najprej pa bi se lotil parkirnega sis-
tema, da bodo vsi domačini parkirali 
brezplačno.
Bogdan Janša je mnenja, da se da 
mlade zadržati le, če jih vključimo v 
vse pore življenja. Gradnja neprofitnih 

stanovanj v Mojstrani in 24-urna de-
žurna zdravniška služba sta v že pro-
računu, zagotovil bi socialne transfere 
za občane, če pride do kakšne krize.
Za Tino Robič je občina prva, ki mora 
zagotoviti delovna mesta, ki niso nuj-
no vezana na turizem, ter poskrbeti 
za štipendije za deficitarne poklice 
znotraj občine.
Blaž Veber je poudaril, da je pogoj za 
vse, kar so tukaj postavili v ospredje, 
močna lokalna ekonomija, ki bo vse to 
financirala. »Okoljska politika, spre-
jetje OPN sta ključna ter ne nazadnje 
kultura in šport. Mladi potrebujejo is-
krico v očeh, potem bodo tudi ostali.«

ŠE DRUGI KONKRETNI PROJEKTI
Kandidati so v zadnjem sklopu pou-
darili še tri svoje projekte in ocenili 
najboljše projekte protikandidatov, 
med katerimi so OPN, participativni 
proračun za mlade, obrtna cona, ob-
vladovanje prometnih tokov, ohra-
njanje okolja in narečja, bogatitev tr-
govske ponudbe ...

Blaž Knific / Foto: Tina DoklKlemen Robič / Foto: Tina Dokl

N
ov

a 
Sl

ov
en

ija
,  

D
vo

ra
ko

va
 u

lic
a 

11
A

, 1
00

0 
Lj

ub
lja

na
; O

O
 K

ra
nj

sk
a 

go
ra



Občinske nOvice | 11 

Verjamemo v uspeh gorniške vasi

Kot zagotavlja Matjaž Podlipnik, vodja 
projektne skupine za vstop Krajevne 
skupnosti (KS) Dovje - Mojstrana v 
družino Gorniške vasi/Bergsteigerdo-
erfer, so člani skupine, ki so zbrani 
iz različnih gospodarskih dejavnosti 
v krajevni skupnosti, v zadnjih treh 
letih postorili marsikaj. »Pripravili 
smo tudi dve ekskurziji v že obstoje-
če gorniške vasi. Tokrat smo obiskali 
Sele/Zell na avstrijskem Koroškem. 
Več o poteku ekskurzije, ki je poteka-
la v soboto, 22. oktobra, najdete tudi 
na portalu Avstrijska Koroška, sam pa 
bi rad poudaril, da smo se na pot po-
dali predstavniki različnih interesnih 
skupin, ki pa imamo skupen cilj – 
verjamemo v uspeh tega našega pro-
jekta. Ugotovili smo, da smo na pravi 
poti, da moramo še marsikaj postori-
ti, če želimo biti resnično dobri, a da 
je vstop v družino Gorniške vasi, glede 

na videno, že zelo blizu,« je poudaril. 
Matjaž Podlipnik je ob tem še pojasnil, 
da je njihova predstavitev na medna-
rodnem odboru sicer na željo koordi-
natorja za Gorniške vasi za Slovenijo 
Mira Eržena iz 5. decembra 2022 pre-
stavljena vsaj na pomlad 2023, glavni 
razlog za to pa naj bi bile, kot dodaja 
Podlipnik, skorajšnje lokalne volitve 
in menjava občinske oblasti v občini 
Kranjska Gora, za katero pa verjame, 
da bo imela prav tako posluh za vstop 
KS Dovje-Mojstrana v projekt Gorni-
ške vasi.
Zanimiv zapis nedavnega obiska v 
Selah je na socialnem omrežju ob-
javila Katarina Wakounig - Pajnič, 
med drugim dejavna v Slovenskem 
prosvetnem društvu SPD Gorjanci v 
domači Kotmari vasi/Köttmannsdorf, 
tudi ustanoviteljica slovenskih por-
talov Avstrijska Koroška na socialnih 
omrežjih. »Za nova spoznavanja ni 
nikoli prepozno,« je strnila vsebino 
dneva, za Sele pa povzela, da slovi-
jo kot srce Karavank, kot ena najbolj 

očarljivih koroških malih pokrajin, 
kjer je ena sama čudovita skladnost 
med skalnimi grebeni Košute in kul-
turno krajino. »V Selah kmetje zgle-
dno skrbijo za ohranitev kulturne po-

krajine, kar je eden izmed pogojev za 
članstvo v zvezi Gorniške vasi. Pogled 
na Koblo s Košuto pa je najbolj znači-
len selski motiv.« Kot je še poudarila 
v svojem sicer obširnem opisu, imajo 
Sele dva izziva – omejen dostop z jav-
nimi prevoznimi sredstvi, »saj je prav 
spodbujanje javnega prometa v turiz-
mu eden izmed stebrov gorništva, ter 
skromne nastanitvene kapacitete, saj 
je za zdaj v vsej občini na voljo le okoli 
trideset ležišč«.

SUZANA P. KOVAČIČ

Na obisku pri prijateljih gorniške vasi v Selah / Foto: projektna skupina KS

Promocijsko gradivo za gorniško vas Sele / 
Foto: projektna skupina KS

V zadnjih treh letih se po najboljših močeh projektna skupina Krajevne skupnosti 
Dovje - Mojstrana pripravlja na vstop v elitno druščino Gorniške vasi, pred 
nedavnim so dober zgled našli tudi v 'dolini slovenske zvestobe' v Selah.

»Ugotovili smo, da smo na 
pravi poti, da moramo še 
marsikaj postoriti, če želimo 
biti resnično dobri, a da je 
vstop v družino Gorniške vasi, 
glede na videno, že zelo blizu.«
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Iz okoljske organizacije Alpe Adria 
Green (AAG) so, kot so sporočili sre-
di oktobra, prejeli več pritožb kraja-
nov Rateč o uničevanju kmetijskih 
zemljišč na območju Rateč, zato so 
opravili Eko patruljo AAG. »Eko pa-
trulja AAG je ugotovila, da se na naj-
boljših kmetijskih zemljiščih, kar je 
razvidno iz katastra parcel, vse k. o. 
Rateče, odstranjuje travna ruša.« Kot 
navajajo, je ena parcela naravna vre-
dnota (Planica – morena), preostale 
parcele pa so navedene kot območja 
za kmetijstvo in predelavo hrane ter 
vodovarstvena območja. V AAG so po 
poizvedovanju zaključili, da se bodo 
tam zgradila parkirišča za potrebe 
FIS svetovnega prvenstva v nordij-
skem smučanju. »Izvedeli smo tudi, 
da se namerava tudi na področju 'le-
din', ki naj bi bile zaščiteno mokrišče 
in vodovarstveno območje, zgraditi 
še eno parkirišče.« Kot so pojasnili v 
AAG, je hektarski donos v ravnini ne-
kajkrat večji kot na hribovitem tere-
nu, zato se ne strinjajo, da se zaradi 
športa uničujejo prvovrstna kmetij-
ska zemljišča. Prijavo so poslali pri-
stojnim institucijam, tudi v kabinet 
predsednika vlade, od naslovnikov 
pa zahtevajo, da takoj posredujejo in 
naložijo izvajalcu, da zemljišča povr-

ne v prvotno stanje, ter zaščitijo tudi 
druga zemljišča okoli Rateč.

DOGODEK BO ORGANIZIRAN  
TRAJNOSTNO
FIS svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju, ki bo potekalo v Kranjski 
Gori in Planici med 20. februarjem in 
5. marcem 2023, je največji športni 
dogodek v zgodovini Republike Slove-
nije, pojasnjujejo v Organizacijskem 
komiteju (OK) Planica. »OK Planica je 

k organizaciji pristopil že pred štiri-
mi leti in v prvi vrsti dosegel dogovor 
z Občino Kranjska Gora in lokalnimi 
deležniki. Ker obstoječa parkirišča ne 
zadoščajo potrebam prvenstva, smo 
pristopili k urejanju začasnih površin 
na več lokacijah, vse od Hrušice do 
Rateč. Z lastniki zemljišč smo dosegli 
dogovore o uporabi njihovih zemljišč 
in pripravi začasnih parkirišč. Ker bo 
dogodek organiziran trajnostno, smo 
se seveda zavezali, da vsa parkirišča 
takoj po koncu zimske sezone povr-
nemo v prvotno stanje. Gre za pristop 
trajnosti v dolini pod Poncami, kjer 
bo dostop z vozili skrajno omejen na 
tekmovalne in medijske ekipe, vsi 
drugi pa se bodo od Rateč v dolino po-
dali peš ali s krožnim prometom, ki 
bo deloval iz Kranjske Gore in z bli-
žnjih parkirišč,« so še pojasnili v OK 
Planica.

SUZANA P. KOVAČIČ

Začasna parkirišča za potrebe FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju

Župan Janez Hrovat je na socialnih omrežjih sporočil, da vsa 
dela pri gradnji začasnih nadomestnih parkirišč izvaja in 
soglasja pridobiva OK Planica 2023, ne Občina Kranjska Gora, 
kot se je to zmotno predstavljalo na socialnih omrežjih. Kot je 
poudaril, je občina zaradi velikosti posega, videza in posledic, 
ki bi nastale, če se posegi ne sanirajo, od OK Planica in vseh 
lastnikov zahtevala, da se zemljišča takoj po prireditvi povrnejo 
v prvotno stanje in da se prihodnje leto lahko že kosijo ...

Več začasnih parkirišč, a tudi nestrinjanje
Eko patrulja Alpe Adria Green se po ogledu terena v Ratečah, kjer gradijo 
parkirišča za FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ne strinja, da se 
zaradi športa uničujejo prvovrstna kmetijska zemljišča. V OK Planica zagotavljajo, 
da so parkirišča začasna in da bodo površine povrnili v prvotno stanje.
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Proračun skozi prvo sito

Pomembno je, kot je pojasnil župan Janez Hrovat in je 
tudi priporočilo ministrstva za finance, da občina in pro-
računski uporabniki s sprejetim proračunom na začetku 
prihodnjega leta začnejo nemoteno delovati. Novoizvoljeni 
občinski svet pa bo lahko sprejel rebalans proračuna, če bo 
želel uveljaviti nove prioritete. Predvidenih prihodkov je za 
skoraj 14 milijonov evrov, odhodkov za skoraj 18 milijonov 
evrov. Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih pre-
sežkov preteklih let. »Občina dela dobro, je v izredno dobri 
kondiciji in tudi ni zadolžena,« je poudaril Hrovat. Nekaj 
projektov je v teku in se bodo nadaljevali, občina ima v 
načrtu razvojnih programov za obdobje 2022–2025 v pri-
hodnjem letu predvidena sredstva tudi za investicije, ki se 
bodo sofinancirale iz EU in državnih virov, gre za uredi-
tev cest v Radovni in brvi čez Triglavsko Bistrico (območje 
TNP). Poglejmo še nekaj drugih projektov: nova dostopna 
cesta do poligona v Podkorenu, manjkajoči pločnik v Goz-
du - Martuljku, obnova cest s komunalno infrastrukturo 
(med drugim Cesta Ivana Krivca v Jasni), pločnik na Vrši-
ški cesti, nadaljevanje projekta Športni park Ruteč in vsto-
pne točke v ferato Hvadnik. Predviden je nov vodohran v 
Srednjem Vrhu, za nadgradnjo čistilne naprave Tabre bodo 
poskušali pridobiti sofinancirana sredstva, za garažno 
hišo v Kranjski Gori že urejajo dokumentacijo, zaključuje-
jo obnovo obstoječega vrtca v Mojstrani ... Proračun naj bi 
sprejeli na še eni seji do lokalnih volitev.

Občinski svetniki so na oktobrski seji 
sprejeli proračun Občine Kranjska Gora 
za leto 2023 v prvi obravnavi.

SUZANA P. KOVAČIČ

Občinski svet na svoji predvidoma predzadnji seji meseca 
oktobra v mandatu 2018–2022

v Zdravstvenem domu (ZD) Jesenice je možno sočasno ceplje-
nje proti covidu-19 in gripi, ki je brezplačno za vse z urejenim 
obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Dva termina v novembru 
bosta tudi v Zdravstveni postaji kranjska Gora, in sicer v sredo, 
16. in 30. novembra, obakrat od 15. do 17. ure. naročanje ni po-
trebno. Za nepokretne je možno cepljenje v okviru patronažne 
službe po predhodnem dogovoru z osebnim zdravnikom. Otroci 
od 12. do 15. leta starosti se cepijo v terminu skupaj z odraslimi, 
vendar obvezno v spremstvu staršev (zaradi podpisa izjave), 
mlajše otroke pa proti covidu-19 cepijo v Pediatrični kliniki Ukc 
Ljubljana, proti gripi pa izbrani pediatri. iz ZD Jesenice so še 
obvestili, da velja nov urnik covidne vstopne točke za hitro anti-
gensko testiranje: od ponedeljka do petka od 8. do 11. ure. S. K.

Cepijo tudi proti sezonski gripi

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta nazaj 
k naravi, ki ga sofinancira Občina kranjska Gora, v četrtek, 10. 
novembra, ob 18. uri organizira brezplačno spletno predavanje 
varčevanje z energijo in vodo v gospodinjstvih. nedavno zvi-
šanje cen energije in s tem stroškov za ogrevanje in električno 
energijo je negativno vplivalo na veliko večino gospodinjstev. 
stroški za ogrevanje, vodo in električno energijo predstavljajo 
velik del gospodinjskega proračuna, včasih pa plačevanje teh 
položnic predstavlja resničen izziv. v sklopu dogodka bodo zato 
predstavili nasvete in ukrepe za varčno rabo energije in vode, 
raziskali, kako doma narediti analizo svoje porabe energije in 
vode, ugotovili, kako brati in razumeti položnice za električno 
energijo, predstavili dodatne ukrepe in organizacije, ki vam lah-
ko pomagajo pri zmanjšanju rabe energije ali pri zmanjšanju 
stroškov za energijo. Z vami bo dr. Tomislav Tkalec, strokovni 
sodelavec Focusa, društva za sonaraven razvoj. Za sodelovanje 
se prijavite na e-naslov urska.luks@ragor.si. S. K.

O varčevanju z energijo ...

Novembra bosta dva termina za cepljenje proti covidu-19 in gripi 
tudi v Zdravstveni postaji Kranjska Gora. / Foto: Gorazd Kavčič
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V Zdravstveni postaji (ZP) Kranjska 
Gora, dislocirani enoti Zdravstvenega 
doma (ZD) Jesenice, se že leta sreču-
jejo s kadrovsko stisko, saj se zaradi 
periferne lege in obremenjenosti med 
turistično sezono zdravstveni delav-
ci ne odločajo za delo v tej občini. V 
zdravstveni postaji opravljajo pri-
marno zdravstveno oskrbo občanov, 
nujno medicinsko pomoč in oskrbo 
začasnih prebivalcev občine (t. i. vi-
kendaši, turisti). Kot pa je povedala 
direktorica ZD Jesenice in kranjsko-
gorska občanka Maja Robič, ki je s pr-
vim januarjem letos prevzela vodenje 
ZD Jesenice, jim je z mesecem majem 
v Kranjski Gori uspelo zagotoviti dve 
zdravnici v dveh splošnih ambulan-
tah, poleg njiju dela še upokojena 
zdravnica za potrebe Doma Viharnik. 
»Da smo obdržali obe zdravnici, je bil 
sklenjen kompromis, da lahko delata 
v istem dopoldanskem terminu ter 
samo enkrat tedensko popoldne. Ta-
kšen način dela se je izkazal za dovolj 
kakovostnega za občane, dodatno se 
je izboljšala tudi dostopnost do la-
boratorijskih storitev, iščemo pa še 
možnost za torkov popoldanski ter-
min laboratorija,« je na oktobrski seji 
kranjskogorskim občinskim svetni-
kom pojasnila Robičeva.
Že junija sta Osnovno zdravstvo Go-
renjske (OZG) in ZD Jesenice za reor-
ganizacijo nujne medicinske pomoči 
ministrstvu za zdravje predlagala, da 

bi ZP Kranjska Gora imela čez dan na 
voljo reševalno vozilo z zdravstvenim 
tehnikom in diplomiranim zdravstve-
nikom kot stalnim delom ekipe. Mi-
nistrstvo jim je priznalo del sredstev 
(brez zdravnika), Robičeva pa upa, da 
bodo s prvim januarjem 2023 že lahko 
zagotovili reševalno vozilo in ekipo. »S 
tem bi vstopili v model, da dva reševal-
ca samostojno in hitro oskrbita zadeve, 
obenem pa se še vedno aktivira ekipa 
Urgentnega centra Jesenice; vse skupaj 
deluje po sistemu srečanja. Zdravnik 
krene z Jesenic, medtem ko v Kranjski 
Gori ekipa začne oskrbo. S tem izboljša-
mo tako kakovost kot hitrost oskrbe.«
Zaradi neenakomernih obremenitev 
čez celo leto OZG in ZD Jesenice predla-
gata še, da se v delo vključi še dodaten 
zdravnik v sklopu turistične ambu-

lante. »Predlagali smo dve možnosti. 
Prvo, da bi v poletnih in zimskih me-
secih turistična ambulanta delovala 
med tednom med 14. in 20. uro, ob 
sobotah in nedeljah pa dežurna služba 
med 8. in 20. uro. Druga, sicer nekoliko 
dražja možnost je, da poleg turistične 
ambulante vzpostavimo dežurno služ-
bo ob koncih tedna čez celo leto,« je 
pojasnila Robičeva. »Sredstva za ome-
njena modela trenutno niso priznana 
s strani države, a se bo OZG še naprej 
trudil, da jih pridobimo.« S sredstvi pa 
naj bi, vsaj v obdobju enega leta, po-
magala Občina Kranjska Gora iz pro-
računa 2023, ki je bil na oktobrski seji 
občinskega sveta v prvem branju. Žu-
pan Janez Hrovat je poudaril, da si tudi 
občina Kranjska Gora zasluži sodobno 
ambulanto z razširjenim delovanjem 
po zgledu Bohinja. »V letu 2023 pa bi 
morali seči v naš proračunski žep in 
odločevalcem v Ljubljani dati zeleno 
luč za sofinanciranje,« je poudaril. Še 
naprej pa je nujno, da se ohrani tudi 
sistem prvih posredovalcev.

SUZANA P. KOVAČIČ

Direktorica Zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič, dr. med. / Foto: Gorazd Kavčič

S sredstvi naj bi, vsaj v poskusnem obdobju enega leta, 
pomagala občina iz proračuna. Župan Janez Hrovat je poudaril, 
da si tudi občina Kranjska Gora zasluži sodobno ambulanto z 
razširjenim delovanjem po zgledu Bohinja.

Zaslužimo si sodobno razširjeno ambulanto
V Zdravstveni postaji Kranjska Gora redno delujeta dve zdravnici, a sta zelo 
obremenjeni, saj poleg opredeljenih pacientov oskrbujeta še druge (nujne) 
paciente. Rešitev se kaže s stalno prisotnim reševalnim vozilom z ekipo, turistično 
in dežurno ambulanto, pri tem pa naj bi pomagala tudi Občina Kranjska Gora.



Občinske nOvice | 15 

LAS – Lokalna akcijska skupina Občine 
Kranjska Gora je skupina za prepreče-
vanje odvisnosti, v katero se povezuje-
jo predstavniki različnih institucij in 
ustanov. Delujejo preventivno, spod-
bujajo zdrav način življenja, poudarek 
dajejo mladim v prizadevanjih, da bi 
ti lahko čim kakovostneje preživljali 
prosti čas. Starši pa so tisti, ki otroku 
največ pomenijo, po njih sprejemajo 
vrednote in pravila.
V mesecu preventive organizirajo šte-
vilne aktivnosti. Na OŠ 16. decembra 
Mojstrana so za zadnjo triado učen-

cev pripravili predavanje in delavnico 
Kako vzdrževati pozornost, motivaci-
jo za učenje in preventivne delavnice 
na temo Fajn pogovor, za starše bo 22. 

novembra ob 17. uri predavanje z na-
vodili za usmerjanje pozornosti, 17. in 
24. novembra pa zanje v času šolske 
predure organizirajo metode sprošča-

SUZANA P. KOVAČIČ

Aktivnosti v mesecu preventive
Po več kot dveh letih epidemije covida-19 in omejitev, 
povezanih z zamejevanjem te bolezni, LAS Občine 
Kranjska Gora letos znova organizira številne 
aktivnosti v preventivnem mesecu novembru.

nja. V programu je šolska zabava Mej-
mo se fajn. Za otroke in vzgojiteljice 
bo 23. novembra predavanje Konflikti 
– možnost za osebno rast ...
Na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 
bodo vrtčevskim otrokom pripravi-
li gledališko predstavo Ba Bu, v drugi 
polovici novembra tudi delavnice za 
učence: Kako mimo nekemičnih za-
svojenosti; razlike med samopodobo 
in samozavestjo, Slikamo s prsti in se 
sprostimo, Narava – umetnost spro-
ščanja s slikanjem mandal in Če ne 
veš, vprašaj.
Za starše otrok obeh vrtcev in obeh 
osnovnih šol, učitelje in občane bo 24. 
novembra ob 17. uri v kranjskogorski 
šoli predavanje in delavnica Kako 
motivirati otroke/najstnike za učenje. 
Starše, občane ... 1. decembra ob 19.30 
vabijo v Knjižnico Kranjska Gora na 
predavanje na temo digitalne zasvo-
jenosti/odvisnosti in kaj starši lahko 
naredijo, že 12. novembra čez dan pa 
starše z otroki, občane vabijo na brez-
plačno kopanje v bazenu Aqua Larix.

Starše, občane ... 1. 
decembra ob 19.30 vabijo v 
Knjižnico Kranjska Gora na 
predavanje na temo digitalne 
zasvojenosti/odvisnosti in kaj 
starši lahko naredijo.
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Gradnja vodohrana Alpina  
poteka po načrtih

Občina Kranjska Gora, Komunala Kranjska Gora in izbrani izvajalec del bodo projekt izgradnje  
vodohrana v Kranjski Gori, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi, zaključili v predvidenem roku. 

Kot so pojasnili na Komunali Kranjska Gora, so v tem 
času vsa groba gradbena dela na vodohranu Alpina že 
izvedena, pri čemer jim je bilo oktobra precej naklonje-
no tudi vreme. Tudi vsi cevovodi so že položeni do vasi. 
Ostanejo jim še fina notranja dela, ki pa jih bodo predvi-
doma zaključili v decembru. Po zaključeni gradnji bodo 
vodohran Alpina zmogljivosti kar 600 kubičnih metrov 
napolnili, ga testirali in dali v obtok. 

V Komunali Kranjska Gora so zadovoljni tudi z izbranim 
izvajalcem del podjetjem Semago in podizvajalci; ne 
samo da strokovno opravljajo dela, ampak se tudi držijo 
rokov. Zemljišče na brežini, v katero so umestili vodoh-
ran, so pred plazenjem ustrezno zaščitili, po zaključku 
projekta bodo zemljišče okrog vodohrana znova ozele-
nili. Občina in Komunala Kranjska Gora se zahvaljujeta 

tudi lastniku, ki je v javno dobro dal soglasje za poseg 
na delu svojega zasebnega zemljišča.

Novi vodohran – zbiralnik pitne vode, ki zadržuje rezer-
vo vode, stabilizira tlačne razmere in izenačuje nihanje 
porabe – bo za območje Kranjske Gore, po potrebi tudi 
za Gozd - Martuljek, predstavljal veliko dodano vred-
nost pri zagotavljanju čiste pitne vode in bo imel dovolj 
zmogljivosti zagotavljanja pitne vode tudi ob viških tu-
rističnih sezon. Ohranili pa bodo tudi obstoječi 150-ku-
bični vodohran v Kranjski Gori. 

Nova pridobitev z vodohranom Alpina pomeni tudi 
prihranek pri električni energiji pri končnih uporabni-
kih. Vrtino Lek so morali do zdaj priklapljati in črpati 
ves čas, z vzpostavitvijo novega vodohrana pa jo bodo 
samo v izrednih primerih. 
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Projekt izgradnje vodohrana Alpina je sofinanciran iz nacionalnega programa reform in naložb, s katerimi želi država ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji. 
Vsi načrtovani ukrepi države bodo do leta 2026 podprli dolgoročno trajnostno rast in se spoprijeli z izzivi zelenega ter digitalnega prehoda. Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za 

koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU.

S pripravljenim projektom izgradnje novega vodohrana Alpina je Občina Kranjska Gora med prvimi vložila vlogo za sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost in tako pridobila 
sredstva v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov investicije, kar znaša skoraj 500.000 evrov.

Občina  
Kranjska gora
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Klici starejših na CSD: 
Ali sem upravičen?

V prvih dneh oktobra so upokojenci, ki z lastnim dohod-
kom ne dosegajo meje socialne varnosti (za posameznika 
znaša 620,18 evra) prejeli obvestilo ministrstva, da lahko 
na Centrih za socialno delo (CSD) uveljavljajo varstveni do-
datek. Tako so se številni upokojenci obrnili CSD in spra-
ševali, kako uveljavljati to pravico in ali jim pripada. »Pri 
večini je bilo doslej ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogojev 
predvsem zaradi preseganja cenzusa ob upoštevanju za-
konca in njegovih dohodkov. Bistven zadržek predstavlja 
tudi preživninska obveznost otrok, saj svojih otrok ne že-
lijo finančno obremenjevati. Preživninska obveznost izha-
ja iz vzajemne dolžnosti polnoletnih otrok, da preživljajo 
svoje starše, če so ti zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni 
nezmožni za pridobitno delo in imajo prenizke dohodke, 
ki jim ne omogočajo dostojnega življenja,« pojasnjuje Ani-
ta Bregar, pomočnica direktorice CSD Gorenjska, enote Je-

senice. Kot dodaja Bregarjeva, je višina preživninske obve-
znosti odvisna od plačilne sposobnosti polnoletnih otrok, 
torej njihovih dohodkov, njihovih stroškov, obveznosti 
preživljanja lastnih otrok in drugih življenjskih situacij. 
»Obveznosti pa se dokazujejo na primer s pogodbami o 
preužitku, o dosmrtnem preživljanju, preživninskih dogo-
vorih ...«
Bregarjeva navaja primer. »Za dva odrasla, ki izpolnjujeta 
vstopni pogoj za varstveni dodatek (starost, invalidnost I. 
kategorije) je cenzus 966,13 evra, se pravi njun skupni do-
hodek ne sme presegati tega zneska. Višina varstvenega 
dodatka je potem razlika od njunega skupnega dohodka 
do višine cenzusa.«
Kot opažajo na CSD, je veliko klicev in zanimanja za prido-
bitev pravice, po pojasnilu glede pogojev upravičenosti pa 
se jih v manjšem številu odloči za podajo vlog. »Ne glede 
na to, da presegajo cenzus in s tem pravico do pridobitve 
varstvenega dodatka in s tem do energetskega dodatka, pa 
imajo ob zaznani finančni stiski možnost tudi do izredne 
socialne pomoči za kritje izrednih izdatkov, povezanih s 
preživljanjem, kar tudi vsem, ki se na nas obrnejo, poja-
snimo,« še poudari Anita Bregar.

SUZANA P. KOVAČIČ

RAZPIS ZA PROSTA 
DELOVNA MESTA

SPREMLJEVALEC NA  
SPECIALNEM VOZILU (M/Ž)

Opis delovnega mesta: 
•  premik smetnjakov od odjemnega mesta do 

smetarskega vozila,
• praznjenje posod za odpadke,
• pomoč vozniku pri manevriranju vozila,
• črpanje grezničnih gošč,
• opravljanje drugih del po navodilih vodje ...

Zahtevana izobrazba: osnovnošolska

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim 
delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 1 mesec

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadi pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 30. 11. 2022

VZDRŽEVALEC VODOVODNEGA  
IN HIDRANTNEGA OMREŽJA I (M/Ž)

Opis delovnega mesta: 
• polaganje vodovodov,
•  vzdrževanje in čiščenje vodovodov in 

vodohranov,
• odkrivanje in popravilo napak na cevovodih,
• pregledovanje hidrantov,
• merjenje tlakov,
• opravljanje drugih del po navodilih vodje ...

Zahtevana izobrazba: poklicna šola, smer 
vodovodni inštalater

Poklicna znanja: vozniško dovoljenje B-kategorije, 
opravljen preskus znanja iz varstva pri delu

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim 
delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 30. 11. 2022

RAZPIS ZA PROSTA  
DELOVNA MESTA
DVA SPREMLJEVALCA  
NA SPECIALNEM VOZILU – M/Ž

Opis delovnega mesta: 
•  premik smetnjakov od odjemnega mesta  

do smetarskega vozila
• praznjenje posod za odpadke
• pomoč vozniku pri manevriranju vozila
• črpanje grezničnih gošč
• opravljanje drugih del po navodilih vodje

Zahtevana izobrazba: osnovnošolska

Trajanje zaposlitve: z enim kandidatom bomo sklenili 
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom, z drugim kandidatom bomo sklenili delovno 
razmerje za določen čas s polnim delovnim časom za 
nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti.

Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece

Poskusno delo: 1 mesec

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022

DELOVODJA VZDRŽEVANJA  
JAVNIH POVRŠIN – M/Ž

Opis delovnega mesta: 
- razporejanje delavcev na dela
- organiziranje dela na javnih površinah
- pregledi cest
- vodenje evidenc in dokumentacije v zvezi z delom
- opravljanje drugih del po potrebi

Zahtevana izobrazba: srednješolska 

Poklicna znanja: vozniško dovoljenje B-kategorije,  
preskus znanja iz varstva pri delu

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
s polnim delovnim časom

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece

Način prijave kandidatov:  
vloga z dokazili po navadni pošti ali e-pošti

Rok za prijavo: 24. 6. 2022 
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Ob zaznani finančni stiski imajo starejši 
pravico tudi do izredne socialne pomoči 
za kritje izrednih izdatkov, povezanih s 
preživljanjem, kar vsem, ki se obrnejo na CSD, 
tudi pojasnijo.
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Priznanja Katarini, 
Alenki in Matjažu

Na prireditvi v počastitev 25-letnice delovanja Slovenske-
ga kulturnega središča Planika v Kanalski dolini v Italiji, 
ki je bila oktobra v Ukvah (Ugovizza), sta predsednica in 
podpredsednik Planike Nataša Gliha Komac in Rudi Barta-
loth podelila priznanja ustanovam in posameznikom, ki 
so pomagali pri delu Planike ali sodelovali z njo. Priznanje 

so podelili Matjažu Podlipniku, predsedniku Turističnega 
društva Dovje - Mojstrana, ki sodeluje s Planiko pri orga-
nizaciji čezmejnih prireditev, še posebno srečanj, kakršno 
je bilo letošnje v Vratih in na Bistriški planini nad Ziljo ter 
na Dobraču. Za trud pri učenju slovenščine na tečajih, ki 
jih organizira središče Planika, pa sta prejeli priznanji pro-
fesorica slovenščine na Osnovni šoli (OŠ) Josipa Vandota 
Kranjska Gora Katarina Kejžar in Alenka Mirtič Dolenec, 
učiteljica razrednega pouka na OŠ 16. decembra Mojstrana 
in predsednica Fundacije Aljažev kraj, ki je med drugim 
tudi zbirala knjige za knjižnico kulturnega središča Pla-
nika. Katarina je svoje delo v Ukvah pred leti zaključila, 
Alenka pa v Ukvah poučuje slovenščino enkrat tedensko po 
dve uri zadnja tri leta.

Učiteljici Katarina Kejžar in Alenka 
Mirtič Dolenec ter Matjaž Podlipnik 
iz TD Dovje - Mojstrana so prejeli 
priznanja Slovenskega kulturnega 
središča Planika.

JOŽE KOŠNJEK

Katarina Kejžar (desno) je prejela priznanje za skoraj desetletno 
poučevanje slovenščine v Kanalski dolini. Ob njej je predsednica 
Planike Nataša Gliha Komac.

društvo upokojencev dovje - Mojstrana je tradicionalno na 
mednarodni dan starejših, ki ga praznujemo prvega oktobra, 
povabilo na prireditev, ki jo vsako leto obogatijo z različnimi 
gosti in počastijo ta dan. Letos se je na njihovo povabilo od-
zval gorenjski oktet pod vodstvom umetniške vodje eve jelenc 
drozg, ki je na odru Aljaževega prosvetnega doma na dovjem 
zbrane navdušil s koncertom z naslovom Življenja krog. S. K.

Življenja krog

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so člani Pgd kranjska 
gora izvedli vajo na hotelski objekt Ramada Resort. kot je pove-
dal vodja intervencije Mitja kosič, je bila predpostavka vaje, da 
je zagorelo v hotelski sobi, v kateri so bili gostje. »Z vajo smo 
zadovoljni, večjih težav ni bilo, bo pa treba odpraviti nekaj po-
manjkljivosti na samem objektu,« je dodal kosič. Sodelovalo je 
približno 50 gasilcev iz društev kranjska gora, gozd - Martuljek, 
Podkoren in Rateče - Planica. V sredini oktobra so izvedli tudi 
evakuacijo hotela kompas. K. S.

Gasilska vaja v hotelih

Koncert Gorenjskega okteta / Foto: Nik Bertoncelj
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Zajetna, tudi nova spoznanja o območju Vršiča

Cilj projekta, ki se je zaključil septembra letos, je bil vzpo-
stavitev turistično-zgodovinske poti, ki bo koristila lokalni 
skupnosti in obiskovalcem. »Zagon tovrstne oblike turizma 
ni mogoč brez zgodovinskih in arheoloških raziskav, saj 
ni bilo znanih dovolj natančnih podatkov o ohranjeni de-
diščini in njenem zgodovinskem ozadju,« je pojasnil vodja 
projekta arheolog dr. Uroš Košir. Namen je bil sistematično 
raziskati območje celotnega Vršiča med Trento in Kranjsko 
Goro. »Poudarek je bil do sedaj zmeraj na Ruski kapelici, 
Vršiški cesti, ruskih vojnih ujetnikih. Izkazalo pa se je, da 
je bilo kar nekaj podatkov napačnih, dobili smo tudi pre-
cej novih spoznanj. Žrtev plazu leta 1916 je bilo manj, kot se 
je govorilo, kajti vsi zasuti niso umrli. Ne drži, da so ruske 
vojne ujetnike s pokopališča na smučišču v Kranjski Gori 
prekopali h kapelici, ampak so jih prekopali v Beograd, kar 
kažejo številni arhivski dokumenti. Pred kapelico je grob 
neznanega ujetnika, v arhivih sem našel njegovo identi-
teto ...« Na celotnem območju je dokumentiral več kot 320 
struktur, objektov, kot so ceste, poti, uravnave za posame-
zne objekte, kjer so bila skladišča, bolniška postaja, bivali-
šča za vojne ujetnike ... Kar nekaj ostalin na trentarski stra-
ni (sistem utrdb) sodi tudi v obdobje med obema vojnama. 
»Večji del ostalin pa sodi v prvo svetovno vojno, lepo se da 
kartirati, kje so bile posamezne barake. Ponekod se je dalo 
tudi ugotoviti, čemu so bile namenjene, ker sem opravil 50 
testnih izkopov na različnih lokacijah.« Košir je pridobil 
tudi več kot 200 vojnih fotografij iz različnih virov, za več 

kot 150 fotografij se da točno ugotoviti, kje so bile posnete. 
Našlo se je tudi veliko raznolikih predmetov.
»Med zanimivejšimi odkritji je grob vojnega ujetnika v 
Mali Pišnici. Že Vid Černe je v svoji knjigi napisal, da mu 
je nekdo po drugi svetovni vojni v bližini lovske koče poka-
zal grob, zraven na drevesu pa napis Rus. Kolega Primož 
Gregori, ki mi je ves čas pomagal pri delih na Vršiču, se je 
spomnil napisa, ni pa popolnoma natančno vedel, kje je. 
Uspelo nama je najti lokacijo in sva s pomočjo detektorja 
kovin (pokopani ujetnik je imel ob sebi menažko), lahko 
locirala grob,« je pojasnil Košir.
»Nabor pridobljenih informacij bi bil primeren za vsebine 
na informativnih tablah. Kje bodo postavljene, je odvisno 
od občine in lastnikov parcel.« Košir pravi, da ima ob-
močje Vršiča še velik potencial za nadaljnje raziskave, že 
sam pa je pridobil toliko podatkov, novih spoznanj, da bo 
o tem napisal knjigo. Obenem še vedno poziva domačine, 
ki imajo kakršnekoli podatke, fotografije, predmete ali do-
kumente, povezane z Vršičem in Kranjsko Goro v času od 
prve do konca druge svetovne vojne, da se obrnejo nanj. To 
mu bo prišlo prav pri pisanju knjige. Nanj se lahko obrnejo 
na e-naslov vrsic1915@gmail.com.
»Zahvaljujem se vsem, ki so na kakršenkoli način pri-
spevali k raziskavi, tudi lastnikom zemljišč, ki so dovolili 
opravljanje raziskav na njihovih parcelah,« dodaja. Košir 
bo imel februarja 2023 v Ljudskem domu cikel treh preda-
vanj o rezultatih raziskovalnega projekta.

SUZANA P. KOVAČIČ

Dr. Uroš Košir ob raziskavah na Vršiču / Foto: Primož Gregori

Občina Kranjska Gora je bila sofinancerka raziskovalnega projekta Med vojno in 
mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča svobode, 
ujetništva, kultur, narodov in verstev.

Primož Gregori z enim izmed odkritih ruskih vojaških gumbov 
/ Foto: Uroš Košir
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Ponosno sto let v slovenskih rokah

Vršič je močno vpet v zgodovino pla-
ninstva v Zgornjesavski dolini. Naj-
bolj goreči osvajalci gora so že pred 
več kot stoletjem začeli uresničevati 
ideje, da je za planince tako visoko v 
gorah treba najti domovanje, prostor 
za počitek, prenočevanje in varno za-
vetje, ko okoli vršacev švigajo strele 
in odmeva grmenje. Pomembno zgo-
dovinsko vlogo, kar več kot 120 let 
dolgo, ima Erjavčeva koča, ki stoji 
ob Vršiški cesti, na kranjskogorski 
strani Vršiča, v idiličnem, z macesni 
poraslem gozdičku. Leseno kočo so 
najprej leta 1901 postavili člani kranj-
ske sekcije nemško-avstrijskega pla-
ninskega društva, po prvi svetovni 
vojni so jo prevzeli člani Slovenskega 
planinskega društva. Po temeljiti ob-
novi so jo pred sto leti, leta 1922, slo-
vesno predali namenu. Poimenovali 
so jo po slovenskem naravoslovcu in 
pripovedniku Franu Erjavcu. Po dru-
gi svetovni vojni je prešla pod okri-

lje Planinskega društva Jesenice, ki 
zanjo vsa leta vzorno skrbi. Lep, po-
membno domoljubno obarvan jubi-
lej so v društvu počastili 15. oktobra 
s srečanjem, na katerem so se zbrali 
člani društva, predstavniki sosednjih 

planinskih društev in gostje. Predse-
dnik društva Ivo Ščavničar, predse-
dnik Planinske zveze Slovenije Jože 
Rovan in drugi govorniki so orisali 
zgodovino priljubljene gorske posto-
janke, ki je na nadmorski višini 1615 
metrov odprta tudi pozimi. Čestit-
ke so izrekli predstavniki sosednjih 
društev, predsednik meddruštvenega 
odbora planinskih društev Gorenj-
ske Valentin Rezar, predstavnik Pla-
ninskega društva Dovje - Mojstrana 
Janez Kramar je ob čestitki članom 
društva izročil umetniško sliko. Na 
srečanju so se spomnili še enega le-
tošnjega okroglega jubileja, stoletni-
ce Knafelčeve markacije, ki planince 
varno vodi po označenih in urejenih 
pohodnih poteh po vsej Sloveniji. Je-
seniški markacisti so ob tej priložno-
sti predstavili delo na svojih poteh. 
Skrbijo za 24 poti v skupni dolžini 
nekaj več kot osemdeset kilometrov. 
Med njimi je več priljubljenih poti na 
območju Vršiča.

JANKO RABIČ

Na srečanju so se spomnili še enega letošnjega okroglega jubileja, stoletnice Knafelčeve 
markacije.

Lep, pomembno domoljubno obarvan jubilej Erjavčeve koče ob Vršiški cesti je 
Planinsko društvo Jesenice počastilo s srečanjem, na katerem so se zbrali člani 
društva, predstavniki sosednjih planinskih društev in gostje.

Nagovor predsednika PZS Jožeta Rovana
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Z raziskavo V gozd po zdravje, ki je 
junija 2021 potekala na destinaciji, je 
Kranjska Gora stopila na pot razvoja 
novega turističnega gozdnega pro-
dukta. »V njej je sodelovalo 50 polno-
letnih ljudi, ki so z dvodnevno nasta-
nitvijo postali turisti. V času bivanja 
so bili deležni gozdnih terapij, ki so jih 
izvajali certificirani gozdni terapevti. 
Rezultati raziskave so potrdili izredne 
pozitivne učinke gozda na turista pri 
merjenju fizioloških (npr. hormonov 
stresa) in psiholoških (npr. indeks 
splošnega dobrega počutja) parame-
trov. Z objavo prispevka o naši razi-
skavi v specialni izdaji mednarodno 
priznane znanstvene revije Forest sta 
rezultate raziskave priznali gozdar-
ska in medicinska stroka. Z objavo 
prispevka je Kranjska Gora postala 
zgled drugim gozdno-turističnim de-
stinacijam po svetu. V teku je že druga 
faza projekta Alpski SPA, ki poteka pod 
okriljem Strateškega razvojnega ino-
vacijskega partnerstva Turizem in je 
povezala različne deležnike v sodelo-
vanje, predvsem pa Turizem Kranjska 
Gora, Občino Kranjska Gora, lokalne 
prebivalce in predstavnike lokalnih 
turističnih podjetij ter TGZS. Ta pred-
stavlja pilotni projekt oblikovanja 
novega turističnega zelenega in bu-
tičnega produkta z višjo dodano vre-

dnostjo v destinaciji Kranjska Gora. 
Je nov koncept doživetja v naravi, ki 
gostu ponuja številne (tudi vodene) 
aktivnosti v gozdovih ter ga izobra-
žuje o pomenu preživljanja prostega 
časa v klimatskih letoviščih, o zdra-
vilnih učinkih narave ter o pomemb-
nosti ohranjanja narave, še posebno 
voda, gozdov in svežega zraka. Gre 
pravzaprav za eno prvih nadgradenj 
produktov zelenega turizma v t. i. 
terapevtski turizem,« je povzela Moj-
ca Mežek iz Turizma Kranjska Gora. 

Kot je še pojasnila, s tem destinacija 
Kranjska Gora ne le zasleduje trajnost 
pri turističnem razvoju, ampak tudi 
ustvarja popolnoma nove in inovativ-
ne turistične trende na spoštovanju 
socio-kulturnih vrednot in naravnih 
lepot alpskega sveta.
V svetu se namreč z veliko hitrostjo 
razvijajo turistični gozdni produkti, 
terapevtske gozdne poti, helioterapija, 
aromaterapija, kromoterapija ... Ok-
tobra je bil v Sloveniji sprejet program 
usposabljanja z nazivom Izvajalec 
gozdne terapije na komisiji za akre-
ditacijo programa usposabljanja in 
potrjen na strokovnem svetu ter tudi 
s strani šolskega ministrstva. »Gre za 
pomemben mejnik nove generacije 
poklicev in strokovne usposobljeno-
sti, kjer smo zagotovo med prvimi v 
Evropi uvrstili tovrstno usposabljanje 
v javno višješolsko izobraževanje na 
ravni države.«

SUZANA P. KOVAČIČ

Večerno druženje v Jasni, 19. junij 2021

»Zdravilnih in blagodejnih moči gozda so se zavedali že 
naši predniki. V povojnem času je na destinaciji delovalo 
več klimatskih letovišč, ki so bila premišljeno umeščena v 
prostor, kjer ima zdravilna srednjegorska klima v kombinaciji 
z biotropnimi učinki gozda blagodejne učinke na pljuča, 
vegetativni živčni sistem, tradicionalne indikacije blažilnih 
učinkov klime veljajo za srčne bolezni, bolezni ožilja, 
hipertonijo ...«

Nov koncept doživetja v naravi
Kranjska Gora stopa ob bok turističnim destinacijam, ki se zavedajo blagodejnega 
in terapevtskega učinka gozda pri boleznih sodobnega časa, kot sta stres in 
zasvojenost z digitalnimi napravami ter socialnimi omrežji.
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Jubilej pohodniške poti

Pohodniki treh dežel so se na začetku oktobra družili na 
Peči skupaj s predstavniki Slovenske turistične organi-
zacije (STO), turistične organizacije Kärnten Werbung in 
turistične organizacije Furlanije - Julijske krajine Promo-
turismo FVG. Vse tri turistične organizacije že desetletje 
uspešno sodelujejo pri oblikovanju in promociji produkta 
Alpe Adria Trail, sodelovanja pa si želijo tudi v prihodnje 
– z upoštevanjem odgovornega in vključujočega turizma 
tako za turiste, lokalno skupnost, prebivalce kot zaposlene 
v turizmu. Projekti treh destinacij pomembno prispevajo 
k oblikovanju turističnih produktov, ki prestopajo meje 
držav, hkrati pa odsevajo posebnosti in značilnosti vsake 
od vključenih destinacij. Gre za aktivne in gastronomske 
produkte, ki nagovarjajo turiste, ki iščejo edinstvena do-
živetja. Praznovanja jubileja so se udeležili tudi direktor 
Kärnten Werbung Christian Kresse, namestnik direktorja 
Promoturismo FVG Pierluigi Zulianello in direktorica STO 
Maja Pak. »Pred desetimi leti smo v partnerskem sodelo-
vanju med Slovenijo, avstrijsko Koroško in Furlanijo - Ju-
lijsko krajino vzpostavili čezmejno daljinsko pohodniško 
pot Alpe Adria Trail. Rezultati, ki smo jih dosegli, potrjujejo 
uspešnost tega sodelovanja. Posebno ponosni smo, da je 
National Geographic Traveller pohodniško pot Alpe Adria 
Trail uvrstil med deset najboljših novih pohodniških poti 
na svetu v letu 2015. Za mednarodno prepoznavnost in pri-
znanja, s katerimi je bila nagrajena skupna pohodniška 
pot, je zaslužno tudi odlično sodelovanje ponudnikov in 
drugih ključnih partnerjev poti, za kar se vsem v projekt 
vključenim iskreno zahvaljujem,« je poudarila Maja Pak.

S srečanjem na Tromeji so zaznamovali 
deset let projekta Alpe Adria Trail in 
prav toliko let odličnega sodelovanja.

SUZANA P. KOVAČIČ

Novi sporazum med partnerji zagotavlja nadaljevanje tesnega 
sodelovanja. / Foto: Turizem Kranjska Gora

Prvi koraki so vedno malce negotovi, a najbolj zvedavi. Zato so 
prvošolci v Mojstrani varno šolsko pot prehodili s policistoma, 
ki sta jih opozorila na nevarnosti in posebnosti, ki prežijo na 
cesti. »Prometna pravila, ki smo jih spoznali in si jih zapomnili, 
smo torej preverili še v praksi. Spremenili smo se v prometne 
detektive in opazovali pešce, kolesarje, voznike ter krajanom 
delili opozorilne oziroma pohvalne lističe. ugotovili smo, da 
smo se zelo veliko naučili in opazili, da nekateri pridno upo-
števajo predpise in poskrbijo za svojo varnost, druge pa smo 
opozorili, naj poskrbijo, da bodo tudi oni bolj varni na cesti,« je 
povedala učiteljica Vesna Režonja. K. S., foto: arhiv šole

Varna šolska pot

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so oktobra po-
skrbeli za pomemben mednarodni gorniški dogodek. odprli 
so razstavo Prvi osvajalci everesta pripovedujejo, 1921, 1922, 
1924. Pripravili so jo člani britanskega Alpinističnega kluba, ki 
so jo javnosti najprej predstavili leta 2018 v Londonu. Po spletu 
naključij so v muzeju našli stik s tem klubom in se dogovorili za 
prvo predstavitev v Sloveniji. na odprtju sta kustosinja za pla-
ninstvo Saša Mesec in sekretarka britanskega alpinističnega 
kluba Sherry Macliver predstavili glavne značilnosti razstave, ki 
s fotografijami, dokumenti in zapisi o pričevanju takratnih ude-
ležencev predstavlja dogodke in junaštva članov odprav pred 
sto leti ob osvajanju najvišje gore na svetu. glede na sorodnost 
britanskih in slovenskih odprav v Himalajo so bile med člani 
britanskega alpinističnega kluba in planinskim muzejem izra-
žene pobude in želje o nadaljnjem sodelovanju. Program odpr-
tja so pripravili v slovenskem in angleškem jeziku. Prvič pa so 
v planinskem muzeju predstavili planinsko himno oj, Triglav, 
moj dom v angleškem jeziku. Zapel jo je klemen Val Mihelčič ob 
glasbeni spremljavi Andija Pogačnika. Razstava o prvih osvajal-
cih Mount everesta bo na ogled do 23. novembra. J. R.

Razstava o prvih osvajalcih 
Mount Everesta
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O ustanovitvi Župnijske karitas Dovje 
je Draga Kersnik, prva tajnica do leta 
2004, zapisala takole: »Spomladi leta 
1992 je tudi v naši župniji dozorela ideja 
o ustanovitvi Župnijske karitas. Zbrala 
se je majhna skupina ljudi in ob vod-
stvu župnika Franceta Urbanije smo 
pričeli z delom ... Vedno pa nas je spre-
mljala želja, da bi gradili dobre medse-
bojne odnose z vsemi ljudmi v župniji.« 
Kristina Zima je tajnica od leta 2004 do 
danes. Predvsem se trudijo pomagati 
vsem ljudem, ki jih prizadenejo social-
ne stiske, bolezni ali druge nesreče.
»Vključujemo se v različne akcije, ki 
jih organizirata Škofijska karitas in 
Slovenska karitas: počitnice družin, 
počitnice otrok in mladostnikov, po-
moč pri nakupu šolskih potrebščin, 
akcije Manjša sveča za sočloveka sre-
ča, akcije Družina. V letih od 2008 do 
2016 smo v januarju imeli trikralje-
vsko akcijo Žarek sonca za vse otroke. 
Več let smo dobivali hrano iz EU, jo 
delili ljudem, potrebnim pomoči, za-
dnja leta smo zaradi težav pri dosega-
nju standardov to opustili,« je povzela 
Metka Kern Trček.
Sodelujejo s sosednjimi karitas, z 
Domom upokojencev dr. Franceta 
Bergelja in Domom Viharnik, Občino 
Kranjska Gora, OŠ 16. decembra Moj-

strana in drugimi društvi v krajevni 
skupnosti. »Letos poleti smo organizi-
rali izlet za bolne in ostarele z avtobu-
som v Vrata. Naš kaplan Tine Povirk 
je v kapelici sv. bratov Cirila in Me-
toda daroval mašo, ki se je je udele-
žilo 25 vernikov,« je poudarila Metka 
Kern Trček. V imenu Župnijske kari-
tas Dovje se je zahvalila Občini Kranj-
ska Gora, kjer na javnem razpisu za 
programe humanitarnih organizacij 
vsako leto dobijo nekaj denarja za 
delovanje. »Hvaležni smo tudi za vse 
darove dobrotnikov in za nabirko na 

nedeljo karitas, ko ena tretjina ostane 
naši karitas, dve tretjini pa nameni-
mo Slovenski karitas.«
Za božič in veliko noč izdelujejo vo-
ščilnice za starejše krajane. Obiskuje-
jo in pomagajo bolnim, osamljenim, 
tistim, ki so pomoči potrebni. »Vese-
li smo, če nas prosijo za pomoč, ve-
likokrat pomaga že pogovor. V času 
koronavirusa smo stik s starejšimi 
ohranjali po telefonu.« Povezujejo se 
s srečanjem na Mihaelovo nedeljo na 
Dovjem na župnijskem vrtu in na Kle-
menovo nedeljo v Mojstrani, pomaga-
jo pri obisku Miklavža.
Za vso podporo v preteklosti se zahva-
ljujejo Francetu Urbaniji in Francu Ju-
vanu, ki se mu – kot tudi Tinetu Povir-
ku ter Jožetu Hauptmanu – še naprej 
priporočajo za sodelovanje. »Hvala 
vsem sodelavkam, ki pomagate, saj 
smo skupaj močnejši,« pravijo. Delu-
jejo kot društvo, želijo pa razširiti in 
pomladiti svoj krog.

SUZANA P. KOVAČIČ

Julijski izlet Župnijske karitas v Vrata, na katerega so povabili starejše farane z Dovjega, 
Belce, iz Mojstrane in Radovne / Foto: Silvo Trček

»V zadnjem času so k oddaljevanju med nami svoje dodali 
epidemija, administrativno beleženje podatkov, strah pred tem, 
da kaj naredimo narobe. A če nič ne naredimo, ne bo vse prav. 
Tudi Karitas ni imuna proti temeljnemu gledanju na vse početje 
skozi piramido vprašanja, ali se splača. Pogled skozi ta očala 
pač ne zdrži, splača se edinole ta očala zamenjati za vprašanje, 
kaj lahko naredim za bližnjega, kaj morem in kaj zmorem, kdo je 
z menoj enakega mišljenja, pripravljen pomagati.«

Trideset let Župnijske karitas Dovje
Obletnico so praznovali na farni praznik sv. Mihaela 2. oktobra. Po svojih 
najboljših močeh Župnijska karitas Dovje pomaga vsem ljudem, ki jih prizadenejo 
socialne stiske, bolezni in druge nesreče, vključujejo se v različne akcije v 
lokalnem okolju, sodelujejo s sosednjimi karitas ...
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»Spomladi, na začetku vrtne sezone, so bila organizirana 
predavanja strokovnjakov z različnih področij o vzgoji po-
sameznih sort; poučili smo se o vzgoji krompirja, fižola 
in domači predelavi mleka v skuto, sir in druge mlečne 
proizvode. Med udeležence smo glede na temo predavanja 
razdelili 550 kilogramov semenskega krompirja in okoli 50 vrečic semena fižola češnjevca,« je povedala sodelav-

ka Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ragor) Neli Penič 
Slapšak.
V času glavne vrtne sezone so med 163 občanov, ki so se 
na akcijo prijavili – objavo so naredili na profilu RAGOR 
na Facebooku in vse kvote podelili že v nekaj urah – raz-
delili 1698 različnih sort sadik (cvetače, brokolija, zelja, 
buč hokaido, bučk, kumar, drobnjaka, timijana in luštre-
ka). »Med poletjem smo na socialnih omrežjih s pomočjo 
ključnika #lokalnogor spremljali rast sadik in vse druge 
samooskrbne projekte občanov ter v juliju izžrebali tri pre-
jemnike kompostnika Bokashi, konec oktobra pa bodo iz-
žrebani še trije dobitniki ozimnice lokalnih pridelovalcev 
Zgornje Gorenjske.« Vse te aktivnosti je za občine izvajal 
Ragor, aktivno pa se je vanj vključila tudi slovenska sple-
tna tržnica lokalnih pridelkov – Optifarm SMART. »Visoko-
tehnološko podjetje Optifarm je razvilo mobilno aplikacijo, 
platformo Optifarm SMART – spletno tržnico, kjer združu-
jejo lokalne pridelovalce in ponudnike hrane s kupci, ki 
prisegajo na lokalne, sezonske, sveže in ekološke pridelke 
in izdelke. V tovrstno slovensko spletno tržnico so vključe-
ne številne kmetije iz Zgornje Gorenjske, kot tudi čebelarji, 
lokalne trgovine, kmetijske zadruge, pivovarji ter drugi. 
Medtem ko je kupcem omogočen enostaven način spletne-
ga naročanja izbranih košaric z lokalno pridelano hrano, 
dostavljenih na dom ali izbrano lokacijo, Optifarm SMART 
predstavlja tudi dodatno podporo in promocijo kmetij in 
drugih pridelovalcev lokalne hrane, s tem pa tudi še širše 
ozaveščanje prebivalstva o pomenu lokalne samooskrbe. 
Z namenom promocije samooskrbe in podpore kmetijam 
Zgornje Gorenjske do konca leta 2022 omogočajo brezplač-
no tedensko dostavo izbranih izdelkov in pridelkov na 
dom,« je še pojasnila Neli Penič Slapšak.

SUZANA P. KOVAČIČ

Poleti so občani objavljali ali pošiljali fotografije samooskrbnih 
projektov s ključnikom #lokalnogor. Izžrebani so bili za to tudi 
nagrajeni. / Foto: Mojca Vidmar

Občine si želijo samooskrbnih občanov
Leto 2022 je bilo že drugo, v katerem 
so občine Žirovnica, Kranjska Gora, 
Gorje, Jesenice, Bled in Radovljica 
podprle projekt Lokalna samooskrba, 
ki je namenjen spodbujanju in podpori 
vsakega občana, ki se odloči za vzgojo 
vrtnin, četudi le na balkonu.

čeprav mnogi kozolci v Zgornjesavski dolini samevajo in jih na-
čenja zob časa, je bilo v zadnjih letih s sofinanciranjem Občine 
kranjska Gora obnovljenih kar nekaj kozolcev, po domače sto-
gov. »Letos je bil izveden nagradni natečaj za sušenje krme v 
kozolcih, ki ga je s financiranjem Občine kranjska Gora izvedla 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. na razpis, ki je bil neob-
vezujoč, se je prijavilo 12 kmetovalcev, ki kozolce še uporablja-
jo za sušenje, jeseni pa je poročilo o sušenju oddalo 10 lastni-
kov, med katere je bil glede na število obdevanih bran razdeljen 
nagradni sklad v višini 1.600 evrov. skupaj je bilo od Rateč do 
Dovjega obdevanih 63 bran,« je povedal sodelavec Ragorja kle-
men klinar. Podoben nagradni razpis je načrtovan tudi nasle-
dnje leto. »s tem se je Občina kranjska Gora pridružila Občini 
bohinj, s čimer sta do sedaj edini občini, ki nagrajujeta ohranja-
nje tradicionalnega sušenja krme.« s. k. / Foto: klemen klinar

Sušenje krme v stogih
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OBČINA KRANJSKA GORA

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008, 
83/2012, 68/2017 in 93/2020 Odločba US) v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor Občinska volilna 

komisija Občine Kranjska Gora, objavlja naslednje sezname:

I. SEZNAM KANDIDATOV ZA VOLITVE ŽUPANA
OBČINE KRANJSKA GORA

 Številka kandidata: 1
 Predlagatelj:  Roman Robič in skupina volivcev
 Kandidat:  Tina Robič 
 Datum rojstva: 19.01.1966 Spol: Ž 
 Naslov: Borovška cesta 7, Kranjska Gora  4280 Kranjska Gora
 Strokovni ali znanstveni naslov: Univ. dipl. organizator dela 
 Delo, ki ga opravlja: Osebno in astrološko svetovanje
 
 Številka kandidata: 2 
 Predlagatelj:  Alenka Nečemer in skupina volivcev   
 Kandidat:  Blaž Veber 
 Datum rojstva: 22.10.1977 Spol: M   
 Naslov: Podkoren 11, 4280 Kranjska Gora 
 Strokovni ali znanstveni naslov: Mag. turizma
 Delo, ki ga opravlja:  Direktor Turizma Kranjska Gora 

 Številka kandidata: 3 
 Predlagatelj:  Nataša Janša in skupina volivcev 
 Kandidat:  Bogdan Janša 
 Datum rojstva: 10.08.1967 Spol: M 
 Naslov: Ulica Alojza Rabiča 42A, Mojstrana 4281 Mojstrana 
 Strokovni ali znanstveni naslov: Inž. varstva okolja 
 Delo, ki ga opravlja:  Upokojenec 

 Številka kandidata: 4 
 Predlagatelj:  Aleš Bedič in skupina volivcev 
 Kandidat:  Henrika Zupan 
 Datum rojstva: 12.12.1964 Spol: Ž 
 Naslov: Belca 19D, 4281 Mojstrana 
 Strokovni ali znanstveni naslov: Ekonomist 
 Delo, ki ga opravlja: Vodja financ in računovodstva 
 
 

 Številka kandidata: 5 
 Predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI - Volilna konvencija zbor članov, Občinska  
  organizacija SD Kranjska Gora 
 Kandidat:  Franci Koražija 
 Datum rojstva: 24.10.1966 Spol: M 
 Naslov: Dovje 33, 4281 Mojstrana 
 Strokovni ali znanstveni naslov: Kuhar 
 Delo, ki ga opravlja: Samostojni podjetnik 
 
 Številka kandidata: 6 
 Predlagatelj:  GIBANJE SVOBODA - zbor članov  lokalnega iniciativnega odbora  
  Kranjska Gora 
 Kandidat:  Ena Girandon 
 Datum rojstva: 03.06.1988 Spol: Ž 
 Naslov: Podkoren 59A 4280 Kranjska Gora 
 Strokovni ali znanstveni naslov:   Gimnazijski maturant 
 Delo, ki ga opravlja:  Strokovni sodelavec    
   za digitalizacijo 

 Številka kandidata: 7 
 Predlagatelj:  Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev 
 Kandidat:  Blaž Knific 
 Datum rojstva: 03.03.1968 Spol: M 
 Naslov: Veliki breg 10, Mojstrana  4281 Mojstrana 
 Strokovni ali znanstveni naslov: Komunalni inž. 
 Delo, ki ga opravlja:  Direktor 

 Številka kandidata: 8 
 Predlagatelj:  Sabina Robič in skupina volivcev 
 Kandidat:  Klemen Robič 
 Datum rojstva: 10.04.1989 Spol: M 
 Naslov: Srednji Vrh 19,4282 Gozd Martuljek 
 Strokovni ali znanstveni naslov: Strojni tehnik 
 Delo, ki ga opravlja: Gozdni delavec 
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Številka liste: 1
Tip predagatelja: Politična stranka
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI - Volilna konvencija zbor članov, Občinska organizacija SD Kranjska Gora

Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Franci Koražija 24.10.1966 M Dovje 33, 4281 Mojstrana Kuhar Samostojni podjetnik
2 Dominika Tepina Jeršin 26.03.1971 Ž Rateče 158, 4283 Rateče Planica Računovodja za mala podjetja, občino Računovodja
3 Zoran Kramar 14.05.1957 M Ulica Alojza Rabiča 44, Mojstrana, 

4281 Mojstrana
Dipl. inž. strojništva Upokojenec

4 Urška Komar 03.01.1980 Ž Ulica Alojza Rabiča 57, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Gradbeni tehnik Projektant

5 Branko Dolhar 02.02.1949 M Rateče 90, 4283 Rateče Planica Strojni tehnik Upokojenec
6 Helena Komar 21.08.1960 Ž Ulica Alojza Rabiča 57, Mojstrana, 

4281 Mojstrana
Trgovski poslovodja Upokojenka

7 Zoran Davidović 15.03.1967 M Zgornje Rute 79, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek

Natakar Natakar

8 Mojca Kramar Gorinšek 11.02.1963 Ž Podkoren 54, 4280 Kranjska Gora Univ. dipl. muzikolog Profesor
9 Ivan Komar 25.04.1959 M Ulica Alojza Rabiča 57, Mojstrana, 

4281 Mojstrana
Policist Upokojenec

10 Jana Tajmer 16.12.1953 Ž Jezerci 17, Gozd Martuljek, 4282 Gozd 
Martuljek

Ekonomski tehnik Upokojenka

11 Boris Zupanc 19.12.1961 M Podkoren 18, 4280 Kranjska Gora Kovinar Upokojenec
12 Urška Čop Vidmar 12.04.1987 Ž Dovje 12F, 4281 Mojstrana Ekonomski tehnik Namestnik poslovodje
13 Andrej Košir 05.07.1978 M Dovje 46, 4281 Mojstrana Mizar Proizvodni delavec
14 Erika Krznarič 18.06.1956 Ž Delavska ulica 19A, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Trgovski tehnik Upokojenka

15 Ivan Dolžan 15.11.1953 M Rateče 145, 4283 Rateče Planica Voznik Upokojenec
16 Ivica Dolžan 20.11.1955 Ž Rateče 145, 4283 Rateče Planica Prodajalka Upokojenka

Številka liste: 2
Tip predagatelja: Skupina volivcev
Ime liste: Alpska lista
Predlagatelj: Alenka Nečemer in skupina volivcev
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Blaž Veber 22.10.1977 M Podkoren 11, 4280 Kranjska Gora Mag. turizma Direktor javnega  zavoda Turizem 
Kranjska Gora

2 Tjaša Prusnik 03.01.1979 Ž Belca 20C, 4281 Mojstrana Turistični tehnik Namestnik vodje transporta
3 Blaž Lavtižar 03.05.1988 M Rateče 163, 4283 Rateče Planica Gimnazijski maturant Vzdrževalec
4 Branislava Vovk 23.07.1956 Ž Dovje 10A, 4281 Mojstrana Geodetski risar Upokojenka
5 Jože Dovžan 07.08.1946 M Delavska ulica 14B, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Ekonomist Upokojenec

6 Katja Plavčak 03.12.1986 Ž Naselje pod hribom 46, Gozd Mar-
tuljek, 4282 Gozd Martuljek

Frizer Frizer

7 Marko Kopač 24.08.1957 M Zgornje Rute 103, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek

Knjigotiskar Upokojenec

8 Petra Zupan 09.09.1970 Ž Jezerci 23B, Gozd Martuljek, 4282 
Gozd Martuljek

Dipl. organizator v turizmu Vodja namestitev in prodaje

9 Miha Bremec 26.04.1983 M Ulica Jakoba Aljaža 19, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Višji komercialist Samostojni svetovalec v banki

10 Monika Mertelj Budna 23.08.1976 Ž Rateče 156A, 4283 Rateče Planica Dipl. organizator turizma Receptor
11 Luka Vidic 12.02.1994 M Naselje Slavka Černeta 19, Kranjska 

Gora, 4280 Kranjska Gora
Dipl. finančni matematik Podatkovni znanstvenik

12 Tjaša Misotič 21.10.1992 Ž Podkoren 78B, 4280 Kranjska Gora Pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok Prodajalka
13 Nik Hlebanja 14.06.1989 M Cesta v Radovno 2, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Elektrotehnik računalništva Elektrotehnik

14 Mojca Ahčin Rozman 16.04.1974 Ž Podkoren 23A, 4280 Kranjska Gora Gostinsko turistični tehnik Samostojna podjetnica v kulturi
15 Zoran Šordjan 03.02.1966 M Borovška cesta 62A, Kranjska Gora, 

4280 Kranjska Gora
Usnjarsko krznarski tehnik Direktor kampa

16 Janez Hrovat 29.07.1965 M Podkoren 5C, 4280 Kranjska Gora Medicinski tehnik Samostojni podjetnik

II. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRANJSKA GORA
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Številka liste: 3
Tip predagatelja:
Politična stranka Ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
Predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI - OO NSI Kranjska Gora
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Uroš Kopavnik 18.07.1977 M Kurirska pot 12A, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Univ. dipl. socialni delavec Direktor (območne službe) ZRSZ

2 Petra Mlinar 06.12.1972 Ž Koroška ulica 10A, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Univ. dipl. ekonomist Vodja operativne dobave surovin

3 Slavko Kanalec 04.07.1967 M Borovška cesta 39, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Univ. dipl. ing. metalurgije Izvršni direktor za proizvodnjo, 
tehnologijo in investicije

4 Martina Cuznar 04.04.1972 Ž Rateče 65, 4283 Rateče Planica Metalurški tehnik Arhivar
5 Stanislav Jakelj 27.10.1971 M Borovška cesta 89, Kranjska Gora, 

4280 Kranjska Gora
Dipl. inž. metalurgije Vodja raziskav in razvoja

6 Marija Rogar 27.02.1983 Ž Rateče 23, 4283 Rateče Planica Doktor znanosti Raziskovalec
7 Gusti Luzar 10.06.1958 M Jezerci 26, Gozd Martuljek, 4282 Gozd 

Martuljek
Strojni tehnik Samostojni podjetnik

Številka liste: 4
Tip predagatelja: Skupina volivcev
Ime liste: Živimo v dolini
Predlagatelj: Aleš Bedič in skupina volivcev
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Henrika Zupan 12.12.1964 Ž Belca 19D, 4281 Mojstrana Ekonomist Vodja financ in računovodstva
2 Tomaž Petrovič 15.08.1972 M Rateče 161B, 4283 Rateče Planica Univ. dipl. iur. Odvetnik
3 Eva Macun 19.04.1973 Ž Rateče 110C, 4283 Rateče Planica Doktor medicine Zdravnica specialistka ginekologije in 

porodništva
4 Jernej Legat 17.11.1982 M Veliki breg 15, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Inž. komunale in okoljevarstva Naravovarstveni nadzornik

5 Polonca Bačnar 24.04.1979 Ž Rateče 73, 4283 Rateče Planica Profesorica pedagogike Marketing
6 Slavko Rabič 01.02.1964 M Dovje 15A, 4281 Mojstrana Elektrikar Kmetovalec
7 Andreja Tarman 15.11.1975 Ž Na trati 4, Gozd Martuljek, 4282 Gozd 

Martuljek
Dr. met. med. Uradna veterinarka, UVHVVR

8 Valentin Štular 21.02.1969 M Zgornja Radovna 26A, 4281 Mojstrana Dipl. upravni ogranizator Naravovarstveni nadzornik
9 Andreja Purkat 05.11.1967 Ž Vršiška cesta 9, Kranjska Gora, 4280 

Kranjska Gora
Univ. dipl. inženirka Vodja službe ekologija

10 Jože Gregori 20.08.1961 M Podkoren 96, 4280 Kranjska Gora Kmetovalec Kmetovalec
11 Elizabeta Uršič 23.08.1971 Ž Borovška cesta 56, Kranjska Gora, 

4280 Kranjska Gora
Dipl. medicinska sestra Vodja ambulante nujne medicinske 

pomoči
12 Alojz Kopavnik 19.11.1968 M Rateče 128, 4283 Rateče Planica Medicinski tehnik Medicinski tehnik v urgentni službi
13 Špela Vidmar 04.03.1983 Ž Finžgarjevo naselje 6A, Gozd Mar-

tuljek, 4282 Gozd Martuljek
Poslovni tehnik Vodja recepcije

14 Klavdij Matjaž 21.10.1992 M Rateče 10, 4283 Rateče Planica Strojni tehnik Asistent vodje obrata
15 Barbara Pristavec 05.07.1960 Ž Log 26, 4280 Kranjska Gora Medicinska sestra Upokojenka
16 Katarina Hlebanja 28.06.1982 Ž Zgornje Rute 16, Gozd Martuljek, 

4282 Gozd Martuljek
Univ. dipl. inž. živilske tehnologije Živilski tehnolog

Številka liste: 5
Tip predagatelja: Politična stranka
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - kandidacijska konferenca občinskega odbora SDS Kranjska Gora
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Bogdan Janša 10.08.1967 M Ulica Alojza Rabiča 42A, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Inž. varstva okolja Upokojenec

2 Sonja Kavalar 02.03.1967 Ž Rateče 16A, 4283 Rateče Planica Vzgojiteljica Direktor
3 Gregor Miklič 11.06.1986 M Veliki breg 17, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Strojni tehnik Skladiščnik - prevzemnik

4 Jelica Brestovac 07.08.1970 Ž Dovje 114, 4281 Mojstrana Dipl. ekonomist Tehnični referent
5 Karel Kotnik 30.10.1948 M Zgornje Rute 110, Gozd Martuljek, 

4282 Gozd Martuljek
Komercialist Upokojenec

6 Anamarija Zagorec 05.06.1993 Ž Rateče 85, 4283 Rateče Planica Dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok Vzgojiteljica
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7 Jernej Rac 27.06.1985 M Rateče 12C, 4283 Rateče Planica Gostinski tehnik Samostojni podjetnik
8 Mojca Kelvišar 16.07.1970 Ž Dovje 55, 4281 Mojstrana Tehnik strežbe Samostojna podjetnica
9 Peter Močnik 21.06.1955 M Delavska ulica 22, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Mizar Upokojenec

10 Melita Janša 18.12.1960 Ž Belca 35, 4281 Mojstrana Medicinska sestra Upokojenka
11 Alojzij Mertelj 09.06.1931 M Naselje na bregu 2, Gozd Martuljek, 

4282 Gozd Martuljek
Gozdar Upokojenec

12 Petra Miklič 19.10.1974 Ž Veliki breg 17, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Dipl. vzgojitelj predšolskih otrok Vzgojitelj

13 Luka Janša 10.06.1993 M Ulica Alojza Rabiča 42A, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Ekonomist Natakar

14 Vanja Guzelj 08.12.1970 Ž Dovje 98A, 4281 Mojstrana Dipl. varstvoslovka Čistilka
15 Zdenka Skumavc 20.04.1950 Ž Belca 14, 4281 Mojstrana Ekonomist Upokojenka
16 Jože Kavalar 09.05.1968 M Rateče 45, 4283 Rateče Planica Orodjar Vzdrževalec

Številka liste: 6
Tip predagatelja: Skupina volivcev
Ime liste: Zgornjesavci za Zgornjesavce
Predlagatelj: Gabriela Mernik in skupina volivcev
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Klavdija Gomboc 03.09.1967 Ž Log 8A, 4280 Kranjska Gora Dipl. org. turizma Samostojna podjetnica
2 Andrej Žemva 23.06.1953 M Zgornje Rute 86A, Gozd Martuljek, 

4282 Gozd Martuljek
Univ. dipl. pravnik Upokojenec

3 Erika Melihen 02.04.1975 Ž Veliki breg 14, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Prof. športne vzgoje Pomočnica direktorja za pedagoško 
področje - vodja OE CŠOD

4 Aljaž Lavtižar 06.06.1999 M Ulica dr. Josipa Tičarja 11, Kranjska 
Gora, 4280 Kranjska Gora

Gimnazijski maturant Študent geografije

5 Aida Kadić 14.10.1978 Ž Podkoren 56B, 4280 Kranjska Gora Dipl. org. dela v hotelirstvu Vodja hotela
6 Boštjan Bogataj 11.02.1978 M Belca 20B, 4281 Mojstrana Turistični tehnik Vodja recepcije
7 Jožica Globočnik 27.07.1956 Ž Smerinje 6, Kranjska Gora, 4280 

Kranjska Gora
Ekonomski tehnik Upokojenka

8 Smerinjekov Marko Košir 04.06.1956 M Ledine 13, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Natakar Upokojenec

9 Cvetka Burja 14.09.1951 Ž Podkoren 18, 4280 Kranjska Gora Gradbeni tehnik Upokojenka
10 Bojan Makovec 12.11.1974 M Rateče 79, 4283 Rateče Planica Gimnazijski maturant Samostojni podjetnik

Številka liste  7
Tip predagatelja: Skupina volivcev
Ime liste: Lista Blaža Knifica
Predlagatelj: Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Blaž Knific 03.03.1968 M Veliki breg 10, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Komunalni inž. Direktor

2 Žaklina Bremec 09.03.1982 Ž Triglavska cesta 53, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Komercialist Izmenovodja

3 Izidor Podgornik 12.08.1949 M Delavska ulica 21, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Kovinostrugar Upokojenec

4 Darja Grilc 29.03.1980 Ž Spodnje Rute 4, Gozd Martuljek, 4282 
Gozd Martuljek

Dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok Vzgojiteljica

5 Jože Petrič 11.05.1982 M Rateče 119, 4283 Rateče Planica Turistični tehnik Vodja recepcije
6 Aleksandra Cizelj 18.09.1969 Ž Delavska ulica 21, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Srednja šola za gostinstvo in turizem Spremljevalka gibalno oviranih otrok

7 Boštjan Kovačić 07.05.1973 M Ulica Alojza Rabiča 18, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Kuhar Vodja nabave

8 Erika Petrič 06.05.1964 Ž Rateče 119A, 4283 Rateče Planica Medicinska sestra Urgentni center 
9 Hruste Talić 10.04.1967 M Savska cesta 11, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Električar Vzdrževalec

10 Anita Benet 24.03.1976 Ž Belca 25, 4281 Mojstrana Šivilja Proizvodnja
11 Anže Lavtižar 02.05.1996 M Delavska ulica 21, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Vzgojitelj predšolskih otrok Pomočnik trenerja smučarskih skokov

12 Irena Košir 07.08.1974 Ž Smerinje 2, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Trgovec Prodajalec
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13 Gaber Štritof 14.10.1982 M Rateče 137, 4283 Rateče Planica Mizar Mizar s.p. 
14 Zorana Teran 25.06.1953 Ž Ulica Jakoba Aljaža 35, Mojstrana, 

4281 Mojstrana
Prof. slovenskega jezika Upokojenka

15 Aleš Dolhar 07.01.1978 M Rateče 39, 4283 Rateče Planica Gostinski poslovodja Vodenje gostilne s.p. 
16 Andreja Križelj 29.05.1984 Ž Rateče 137, 4283 Rateče Planica Univ. socialni delavec Pomoč v mizarski delavnici

Številka liste: 8
Tip predagatelja: Skupina volivcev
Ime liste: Zelena dolina
Predlagatelj: Roman Robič in skupina volivcev

Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Tina Robič 19.01.1966 Ž Borovška cesta 7, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Univ. dipl. organizator dela Osebno in astrološko svetovanje

2 Marko Gracer 01.04.1964 M Kolodvorska ulica 4, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Profesor športne vzgoje Trener slovenske tekaške reprezen-
tance

3 Diana Klincov Gracer 16.02.1964 Ž Kolodvorska ulica 4, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

dipl. ekonomist Svetovalka I

4 Pavel Hlebanja 01.09.1986 M Srednji Vrh 9, 4282 Gozd Martuljek Kmetijski tehnik Kmet
5 Sonja Grilc 27.05.1976 Ž Podkoren 81, 4280 Kranjska Gora Prof. kemije in biologije Učiteljica
6 Aljoša Košir 29.09.1972 M Borovška cesta 46, Kranjska Gora, 

4280 Kranjska Gora
Inž. elektroenergetike Obratni vzdrževalec

7 Darja Guzelj 23.10.1975 Ž Jezerci 17, Gozd Martuljek, 4282 Gozd 
Martuljek

Ekonomski tehnik Dejavnosti za nego telesa

8 Rašid Sadiković 23.10.1963 M Rateče 110B, 4283 Rateče Planica Strojni tehnik Strojnik voznik
9 Andreja Zore 28.11.1986 Ž Belca 19A, 4281 Mojstrana Organizator v gostinstvu in turizmu Posredništvo pri prodaji

10 Sebastijan Cizelj 13.03.1981 M Podkoren 53D, 4280 Kranjska Gora Gostinski tehnik Vodja kuhinje
11 Nastasja Perkolić 21.01.1992 Ž Veliki breg 22, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Turistični tehnik Wellness receptor

Številka liste: 9
Tip predagatelja: Politična stranka
Ime liste: GIBANJE SVOBODA
Predlagatelj: GIBANJE SVOBODA - Zbor članov lokalnega iniciativnega odbora Kranjska Gora
Številka 
kandidata Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali znanstveni naslov Delo, ki ga opravlja

1 Ena Girandon 03.06.1988 Ž Podkoren 59A, 4280 Kranjska Gora Gimnazijski maturant Strokovni sodelavec za digitalizacijo
2 Goran Maučec 03.08.1980 M Dovje 108B, 4281 Mojstrana Dipl. upravni administrator Vodja tehničnih pregledov
3 Vida Rezar 17.06.1973 Ž Savsko naselje 33, Kranjska Gora, 

4280 Kranjska Gora
Izr. prof. dr. Asistent

4 Miroslav Bergant 29.02.1960 M Rateče 14A, 4283 Rateče Planica Ekonomski tehnik Upokojenec
5 Bojana Potrebuješ 20.10.1983 Ž Delavska ulica 35, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Gostinko turistični tehnik Samostojni podjetnik

6 Matic Gracer 28.07.1990 M Kolodvorska ulica 4, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Ekonomist Samostojni podjetnik

7 Tanja Žerjav 17.03.1981 Ž Podkoren 32A, 4280 Kranjska Gora Poslovni tehnik Sodni zapisnikar
8 Matjaž Gracer 24.09.1969 M Belca 19A, 4281 Mojstrana Gradbeni delovodja Prodajalec
9 Neja Legat 10.08.1986 Ž Veliki breg 15, Mojstrana, 4281 

Mojstrana
Turistični tehnik Strokovni komercialist

10 Igor Ham 06.02.1952 M Podbreg 24, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Dipl. inž. prometa Upokojenec

11 Nina Valant 19.02.1981 Ž Borovška cesta 77, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Turistični tehnik Samostojni podjetnik

12 Matej Kalan 07.03.1981 M Log 18, 4280 Kranjska Gora Gimnazijski maturant Direktor razvoja
13 Darinka Štravs 06.05.1953 Ž Korzika 1, Gozd Martuljek, 4282 Gozd 

Martuljek
Gimnazijski maturant Upokojenka

14 Gregor Erbežnik 10.01.1965 M Rateče 97A, 4283 Rateče Planica Gimnazijski maturant Komercialist
15 Katarina Štravs 23.05.1981 Ž Korzika 1, Gozd Martuljek, 4282 Gozd 

Martuljek
Dipl. ekonomistka Poslanka v državnem zboru

16 Valentina Hrast 20.08.1968 Ž Podbreg 21, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Administrativni manipulant Kuharski pomočnik
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III. SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE  
ČLANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI KRANJSKA GORA  

Volitve v svet krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana
Izžrebana 
številka 
kandidata

Predlagatelj Kandidat Datum rojstva Spol Naslov Strokovni ali 
znanstveni naslov

Delo, ki ga 
opravlja

1 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Anže Pogačar 15.01.1981 M Ulica Alojza Rabiča 15, Mojstrana, 
4281 Mojstrana Ekonomski tehnik Samostojni 

podjetnik

2 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Valentin Štular 21.02.1969 M Zgornja Radovna 26A, 4281 
Mojstrana Dipl. uprav. org. Naravovarstveni 

nadzornik

3 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Vesna Lotrič 06.01.1964 Ž Belca 19G, 4281 Mojstrana Lesarski tehnolog Tehnična pomoč v 
komerciali

4 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Melita Janša 18.12.1960 Ž Belca 35, 4281 Mojstrana Medicinska sestra Upokojenka

5 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Zoran Kramar 14.05.1957 M Ulica Alojza Rabiča 44, Mojstrana, 

4281 Mojstrana
Dipl. inž. 
strojništva Upokojenec

6 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Luka Janša 10.06.1993 M Ulica Alojza Rabiča 42A, Mo-
jstrana, 4281 Mojstrana Ekonomist Natakar

7 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Anita Benet 24.03.1976 Ž Belca 25, 4281 Mojstrana Šivilja Proizvodnja

8 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Urška Komar 03.01.1980 Ž Ulica Alojza Rabiča 57, Mojstrana, 

4281 Mojstrana Gradbeni tehnik Projektant

9 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Aleksandra Cizelj 18.09.1969 Ž Delavska ulica 21, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Srednja šola za 
gostinstvo in 
turizem

Spremljevalka 
gibalno oviranih 
otrok

10 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Iztok Šušterčič 16.10.1986 M Ulica Jakoba Aljaža 6, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Dipl. inž. meta-
lurgije

Industrijski 
inženir

11 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Urša Hrovat 23.10.1995 Ž Triglavska cesta 15, Mojstrana, 
4281 Mojstrana Turistični tehnik Vodja hostla

12 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Nik Hlebanja 14.06.1989 M Cesta v Radovno 2, Mojstrana, 
4281 Mojstrana

Elektrotehnik 
računalništva Komercialist

13 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Karol Peter 
Hartman 03.04.1943 M Pod Grančiščem 3, Mojstrana, 

4281 Mojstrana Ključavničar Upokojenec

14 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Janez Jazbec 12.04.1973 M Ulica Alojza Rabiča 56, Mojstrana, 
4281 Mojstrana Gozdarski tehnik

Upravljalec 
komunalne 
mehanizacije

15 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Jernej Legat 17.11.1982 M Veliki breg 15, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Inž. komunale in 
okoljevarstva

Naravovarstveni 
nadzornik

16 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Jože Dovžan 07.08.1946 M Delavska ulica 14B, Mojstrana, 
4281 Mojstrana Ekonomist Upokojenec

17 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Andrej Košir 05.07.1978 M Dovje 46, 4281 Mojstrana Mizar in tapetnik Proizvodni 

delavec

18 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Izidor Podgornik 12.08.1949 M Delavska ulica 21, Mojstrana, 4281 
Mojstrana Kovinostrugar Upokojenec

19 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Urška Čop Vidmar 12.04.1987 Ž Dovje 12F, 4281 Mojstrana Ekonomski tehnik Namestnik 

poslovodje

20 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Marjetka Šetina 13.11.1959 Ž Dovje 40, 4281 Mojstrana Administrativni 
manipulant Upokojenka

21 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Anže Lavtižar 02.05.1996 M Delavska ulica 21, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Vzgojitelj 
predšolskih otrok

Pomočnik tren-
erja smučarskih 
skokov

22 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Franci Koražija 24.10.1966 M Dovje 33, 4281 Mojstrana Kuhar Samostojni 

podjetnik

23 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Mojca Kelvišar 16.07.1970 Ž Dovje 55, 4281 Mojstrana Tehnik strežbe Samostojna 
podjetnica

24 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Peter Močnik 21.06.1955 M Delavska ulica 22, Mojstrana, 4281 
Mojstrana Mizar Upokojenec

25 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Tjaša Prusnik 03.01.1979 Ž Belca 20C, 4281 Mojstrana Turistični tehnik Namestnik vodje 
transporta

26 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Erika Krznarič 18.06.1956 Ž Delavska ulica 19A, Mojstrana, 

4281 Mojstrana Trgovski tehnik Upokojenka

27 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Barbara Voga 01.05.1978 Ž Dovje 9, 4281 Mojstrana Univ. dipl. 
zgodovinar

Receptor - 
informator

28 Slavko Rabič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Snežana Stanić 18.01.1986 Ž Triglavska cesta 56, Mojstrana, 
4281 Mojstrana Ekonomski tehnik Prokurist

29 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Hruste Talić 10.04.1967 M Savska cesta 11, Mojstrana, 4281 
Mojstrana Električar Vzdrževalec

30 Miroslav Marjan Knific in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Boštjan Kovačić 07.05.1973 M Ulica Alojza Rabiča 18, Mojstrana, 
4281 Mojstrana Kuhar Vodja nabave

31 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Gregor Miklič 11.06.1986 M Veliki breg 17, Mojstrana, 4281 
Mojstrana Strojni tehnik Skladiščnik

32 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Goran Koražija 04.03.1976 M Dovje 33, 4281 Mojstrana Obdelovalec 

kovin Živilski delavec

33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Jelica Brestovac 07.08.1970 Ž Dovje 114, 4281 Mojstrana Dipl. ekonomist Tehnični referent

34 Maja Babić in skupina volivcev (Alpska lista) Anita Kofler 16.10.1980 Ž Kurirska pot 20, Mojstrana, 4281 
Mojstrana

Profesor športne 
vzgoje Turistični delavec
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 Volitve v svet krajevne skupnosti Kranjska Gora
Izžrebana 
številka 
kandidata

Predlagatelj Kandidat     Datum rojstva Spol Naslov
Strokovni ali 
znanstveni 
naslov

Delo, ki ga 
opravlja

1 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Elizabeta Uršič 23.08.1971 Ž Borovška cesta 56, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Dipl. medicinska 
sestra

Vodja ambulante 
nujne medicinske 
pomoči

2 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Črtomir Kosmač 08.09.1955 M Borovška cesta 52, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora Komunalni inž. Upokojenec

3 Aleš Košir in skupina volivcev (Zgornjesavci za Zgornjesavce) Jožica Globočnik 27.07.1956 Ž Smerinje 6, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Ekonomski 
tehnik Upokojenka

4 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Ivan Lacković 23.11.1947 M Podbreg 12, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Vodovodni 
inštalater Upokojenec

5 Roman Robič in skupina volivcev (Zelena dolina) Diana Klincov 
Gracer 16.02.1964 Ž Kolodvorska ulica 4, Kranjska 

Gora, 4280 Kranjska Gora Dipl. ekonomist Svetovalka I

6 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Lorna Pevec 14.09.1992 Ž Borovška cesta 109, Kranjska 
Gora, 4280 Kranjska Gora Turistični tehnik Asistentka v 

nabavi

7 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Bogdan Pušar 06.09.1972 M Savsko naselje 30A, Kranjska 
Gora, 4280 Kranjska Gora

Obdelovalec 
kovin

Voznik tovornega 
vozila

8 Aleš Košir in skupina volivcev (Zgornjesavci za Zgornjesavce) Aljaž Lavtižar 06.06.1999 M Ulica dr. Josipa Tičarja 11, Kran-
jska Gora, 4280 Kranjska Gora

Gimnazijski 
maturant

Študent 
geografije

9 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Veronika Pristov 
Baš 18.11.1970 Ž Borovška cesta 106, Kranjska 

Gora, 4280 Kranjska Gora Gostinski tehnik Direktorica 
podjetja

10 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Špela Lokar 
Alijeski 06.11.1974 Ž Naselje Ivana Krivca 27C, Kran-

jska Gora, 4280 Kranjska Gora

Ekonomsko 
- komercialni 
tehnik

Direktorica

11 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Maja Zupan 15.08.1978 Ž Borovška cesta 65, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Mag. varstva 
okolja Vodja hotela

12 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Melita Mešl 24.10.1980 Ž Podbreg 37, Kranjska Gora, 4280 
Kranjska Gora

Zdravstveni 
tehnik

Upravljanje 
turističnih ob-
ratov

13 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Zoran Šordjan 03.02.1966 M Borovška cesta 62A, Kranjska 
Gora, 4280 Kranjska Gora

Usnjarsko, 
krznarski tehnik Direktor kampa

14 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Klavdija Gomboc 03.09.1967 Ž Log 8A, 4280 Kranjska Gora Dipl. organiza-
torka turizma

Samostojna 
podjetnica

15 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Nik Subotić 30.10.1980 M Borovška cesta 52, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora

Gimnazijski 
maturant

Prodajni svetova-
lec - prodajalec 
vozil

16 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Barbara Pristavec 05.07.1960 Ž Log 26, 4280 Kranjska Gora Medicinska 
sestra Upokojenka

17 Kristjan Čehajić in skupina volivcev (Alpska lista) Luka Vidic 12.02.1994 M Naselje Slavka Černeta 19, Kran-
jska Gora, 4280 Kranjska Gora

Dipl. finančni 
matematik

Podatkovni 
znanstvenik

18 Draga Uderman in skupina volivcev (Živimo v dolini) Andreja Purkat 05.11.1967 Ž Vršiška cesta 9, Kranjska Gora, 
4280 Kranjska Gora Univ. dipl. inž. Vodja službe 

ekologija

Volitve v svet krajevne skupnosti Podkoren
Izžrebana 
številka 
kandidata

Predlagatelj Kandidat Datum rojstva Spol Naslov
Strokovni ali 
znanstveni 
naslov

Delo, ki ga 
opravlja

1 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Jože Kramar 24.05.1963 M Podkoren 54, 4280 Kranjska Gora Strojni tehnik Samostojni 

podjetnik

2 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Boris Zupanc 19.12.1961 M Podkoren 18, 4280 Kranjska Gora Kovinostrugar Upokojenec

3 Alenka Nečemer in skupina volivcev (Alpska lista) Alojz Cizelj 29.12.1968 M Podkoren 17, 4280 Kranjska Gora Srednja poklicna 
šola Dimnikar

4 Irena Gregori in skupina volivcev (Živimo v dolini) Mirko Cuznar 17.03.1968 M Podkoren 74G, 4280 Kranjska Gora Dipl. ekonomist Pomočnik poslo-
vodje na BS

5 Irena Gregori in skupina volivcev (Živimo v dolini) Marija Šubic 29.11.1952 Ž Podkoren 91A, 4280 Kranjska Gora Osnovnošolska Upokojenka

6 Alenka Nečemer in skupina volivcev (Alpska lista) Marko Koder 31.01.1971 M Podkoren 28, 4280 Kranjska Gora Elektrotehnik - 
elektronik

Koordinator 
turističnih 
in športnih 
prireditev

7 Irena Gregori in skupina volivcev (Živimo v dolini) Darka Kopavnik 11.03.1967 Ž Podkoren 80, 4280 Kranjska Gora Dipl. upravna 
org. Gospodinja

8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Drago Benet 29.10.1956 M Podkoren 74B, 4280 Kranjska Gora Strojni tehnik Upokojenec

9 Alenka Nečemer in skupina volivcev (Alpska lista) Mojca Ahčin 
Rozman 16.04.1974 Ž Podkoren 23A, 4280 Kranjska Gora Gostinsko - 

turistični tehnik
Samostojna pod-
jetnica v kulturi

10 Irena Gregori in skupina volivcev (Živimo v dolini) Jože Gregori 20.08.1961 M Podkoren 96, 4280 Kranjska Gora Kmetovalec Kmetovalec
11 Alenka Nečemer in skupina volivcev (Alpska lista) Marija Cuznar 16.12.1958 Ž Podkoren 18B, 4280 Kranjska Gora Natakar Upokojenka

12 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora

Mojca Kramar 
Gorinšek 11.02.1963 Ž Podkoren 54, 4280 Kranjska Gora Univ. dipl. 

muzikolog Profesor

13 Alenka Nečemer in skupina volivcev (Alpska lista) Tjaša Misotič 21.10.1992 Ž Podkoren 78B, 4280 Kranjska Gora
Pomočnica 
vzgojiteljice 
predšolskih otrok

Prodajalka

14 Irena Gregori in skupina volivcev (Živimo v dolini) Domen Gregori 22.03.1984 M Podkoren 96, 4280 Kranjska Gora Gimnazijski 
maturant Kmetovalec
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Volitve v svet krajevne skupnosti Rateče - Planica
Izžrebana 
številka 
kandidata

Predlagatelj Kandidat Datum rojstva Spol Naslov
Strokovni ali 
znanstveni 
naslov

Delo, ki ga 
opravlja

1 Tomaž Petrovič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Marko Kopavnik 20.01.1976 M Rateče 110C, 4283 Rateče Planica Elektrotehnik Policist

2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Anamarija 
Zagorec 05.06.1993 Ž Rateče 85, 4283 Rateče Planica Dipl. vzgojitelj 

predšolskih otrok Vzgojitelj

3 Igor Mertelj in skupina volivcev (Alpska lista) David Matjaž 01.05.1996 M Rateče 10, 4283 Rateče Planica Lesarski tehnik Samostojni 
podjetnik

4 Tomaž Petrovič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Maruša Kavalar 10.11.1993 Ž Rateče 16A, 4283 Rateče Planica Medicinska 
sestra

Vodja nastanit-
venega objekta

5 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor članov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora

Dominika Tepina 
Jeršin 26.03.1971 Ž Rateče 158, 4283 Rateče Planica Računovodja Računovodja

6 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor članov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Ivan Dolžan 15.11.1953 M Rateče 145, 4283 Rateče Planica Voznik Upokojenec

7 Igor Mertelj in skupina volivcev (Alpska lista) Monika Mertelj 
Budna 23.08.1976 Ž Rateče 156A, 4283 Rateče Planica Dipl. organizator 

turizma Receptor

8 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Sonja Kavalar 02.03.1967 Ž Rateče 16A, 4283 Rateče Planica Vzgojitelj Direktor

9 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor članov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Ivica Dolžan 20.11.1955 Ž Rateče 145, 4283 Rateče Planica Prodajalka Upokojenka

10 Tomaž Petrovič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Klavdij Matjaž 21.10.1992 M Rateče 10, 4283 Rateče Planica Strojni tehnik Asistent vodje 
obrata

11 Tomaž Petrovič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Polonca Bačnar 24.04.1979 Ž Rateče 73, 4283 Rateče Planica Profesorica 
pedagogike Marketing

12 Tomaž Petrovič in skupina volivcev (Živimo v dolini) Alojz Kopavnik 19.11.1968 M Rateče 128, 4283 Rateče Planica Medicinski tehnik
Medicinski 
tehnik v urgentni 
službi

13 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Jernej Rac 27.06.1985 M Rateče 12C, 4283 Rateče Planica Gostinski tehnik Samostojni 
podjetnik

14 Igor Mertelj in skupina volivcev (Alpska lista) Erik Fertin 26.09.1985 M Rateče 3, 4283 Rateče Planica Strojni tehnik Kmet, sirar

Volitve v svet krajevne skupnosti “Rute” - Gozd Martuljek, Srednji Vrh
Izžrebana 
številka 
kandidata

Predlagatelj Kandidat Datum rojstva Spol Naslov
Strokovni ali 
znanstveni 
naslov

Delo, ki ga 
opravlja

1 Robert Plavčak in skupina volivcev (Alpska lista) Blaž Mertelj 28.05.1966 M Jezerci 24, Gozd Martuljek, 4282 
Gozd Martuljek

Dipl. ing. 
elektrotehnike

Vodja projektov v 
digitalizaciji

2 Alojzij Hlebanja in skupina volivcev (Živimo v dolini) Nikola Movrić 20.08.1980 M Zgornje Rute 10, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek Finomehanik

Višji ekspert 
za napre-
dno tehnično 
podporo

3 Izidor Stubičar in skupina volivcev Cvetka Pavlovčič 07.06.1962 Ž Korzika 15A, Gozd Martuljek, 4282 
Gozd Martuljek

Mag. prof. inkl. 
ped. Učiteljica

4 Alojzij Hlebanja in skupina volivcev (Živimo v dolini) Andreja Tarman 15.11.1975 Ž Na trati 4, Gozd Martuljek, 4282 
Gozd Martuljek Dr. vet. med. Uradna veteri-

narka, UVHVVR

5 Robert Plavčak in skupina volivcev (Alpska lista) Petra Zupan 09.09.1970 Ž Jezerci 23B, Gozd Martuljek, 4282 
Gozd Martuljek

Dipl. organizator 
turizma

Vodja namestitev 
in prodaje

6 Alojzij Hlebanja in skupina volivcev (Živimo v dolini) Špela Vidmar 04.03.1983 Ž Finžgarjevo naselje 6A, Gozd 
Martuljek, 4282 Gozd Martuljek Poslovni tehnik Vodja recepcije

7 Alojzij Hlebanja in skupina volivcev (Živimo v dolini) Tadej Pavlovič 05.06.1993 M Naselje na bregu 9, Gozd Mar-
tuljek, 4282 Gozd Martuljek Strojni tehnik Konstrukter - 

komercialist

8 Robert Plavčak in skupina volivcev (Alpska lista) Marko Kopač 24.08.1957 M Zgornje Rute 103, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek Knjigotiskar Upokojenec

9 Robert Plavčak in skupina volivcev (Alpska lista) Katja Plavčak 03.12.1986 Ž Naselje pod hribom 46, Gozd 
Martuljek, 4282 Gozd Martuljek Frizer Frizer

10 Marjan Jeglič in skupina volivcev (Lista Blaža Knifica) Darja Grilc 29.03.1980 Ž Spodnje Rute 4, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek

Dipl. vzg. 
predšolskih otrok Vzgojiteljica

11 SOCIALNI DEMOKRATI - volilna konvencija zbor občanov, Občinska 
organizacija SD Kranjska Gora Zoran Davidović 15.03.1967 M Zgornje Rute 79, Gozd Martuljek, 

4282 Gozd Martuljek Natakar Natakar

12 Robert Plavčak in skupina volivcev (Alpska lista) Marko Robič 29.04.1965 M Zgornje Rute 51, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek Kuhar Direktor

13 Alojzij Hlebanja in skupina volivcev (Živimo v dolini) Katarina 
Hlebanja 28.06.1982 Ž Zgornje Rute 16, Gozd Martuljek, 

4282 Gozd Martuljek

Univ. dipl. 
inž. živilske 
tehnologije

Živilski tehnolog

14 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA Karel Kotnik 30.10.1948 M Zgornje Rute 110, Gozd Martuljek, 
4282 Gozd Martuljek Komercialist Upokojenec

Številka: 041-7/2022-1 Občinska volilna komisija
Datum: 25.10.2022 Občine Kranjska Gora
 Predsednica
 mag. Meta Pristavec, univ.dipl.prav.  
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Zaznamovali prvi dan 
biosfernih območij

S prireditvijo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori so v sobo-
to, 22. oktobra, zaznamovali prvo praznovanje svetovnega 
dneva biosfernih območij. Javni zavod Triglavski narodni 
park (TNP) je kot upravljavec Biosfernega območja Julijske 
Alpe podelil nazive dvema novima ambasadorjema tega 
območja – Mariji Bončina iz Čadrga in domačinu Matjažu 
Podlipniku za njegovo predajanje bogatega znanja o dedi-
ščini širšega alpskega prostora obiskovalcem Julijskih Alp, 
izobraževanje in mreženje turističnih vodnikov ter za spo-
štovanje veličine narave pri vodenju različnih ciljnih sku-
pin in povezovanje različnih deležnikov Občine Kranjska 
Gora v razvoju trajnostnega turizma. Certifikate je prejelo 
tudi 19 novih nosilcev znaka kakovosti TNP, na Gorenj-
skem so jih prejeli koča Suha, kmetija pr' Fatu, turistična 
kmetija Gartner – pr' Odolneku, planina Kranjska dolina, 
ekološka kmetija pr' Ukco, turistična kmetija pr' Anžiču, 
Marija Žvan, kamp Šobec, Bohinj Eko hotel in restavracija 
Sunrose 7. Javni zavod TNP pa je prejemnik prve slovenske 
nagrade Natura 2000 za komuniciranje s šolami, direktor 
Javnega zavoda TNP Tit Potočnik je povedal, da si prizade-
vajo, da bi ljudi ozaveščali o pomenu TNP in njegove okoli-
ce. »Pri delu z otroki pa se trudimo, da jim navad ne bi bilo 
treba spreminjati, temveč da bi med odraščanjem privzeli 
ustrezne. Pri tem smo jim odrasli lahko s svojim doživlja-
njem narave dober zgled.«

Ambasador tega območja je postal tudi 
Matjaž Podlipnik.

SUZANA P. KOVAČIČ

Nova ambasadorja Biosfernega območja Julijske Alpe sta postala 
Marija Bončina in Matjaž Podlipnik (oba v sredini). / Foto: JZ TNP

na oktobrskem muzejskem večeru v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani so bili gostje člani pete jugoslovanske alpi-
nistične odprave leta 1972 na 8475 metrov visoki Makalu v Hi-
malaji. na sam vrh pete najvišje gore na svetu jim zaradi nemo-
gočih vremenskih razmer ni uspelo stopiti, je pa njihov vzpon 
po južni steni takrat močno odmeval v svetovnem alpinizmu. 
Spomine so obudili janko Ažman in Matija Maležič, ki sta se 
takrat povzpela najvišje, do 8200 metrov, ter janez Brojan. V 
odpravi so bili poleg devetih alpinistov tudi trije naravoslovci, 
ki so proučevali naravo, ledenike, rastlinski in živalski svet ter 
vreme v Himalaji. Raziskovalno delo sta predstavila takratna 
udeleženca janez gregori in jurij kunaver, njihov prispevek k 
širšemu prepoznavanju tamkajšnjega sveta je dopolnil direktor 
Botaničnega vrta univerze v Ljubljani jože Bavcon. J. R.

Petdeset let od velikega podviga

Člani Pd dovje - Mojstrana so oktobra v Vratih gostili delovno 
skupino za koče pri evropskem združenju planinskih organi-
zacij. Predstavniki planinskih zvez Avstrije, nemčije, Slovaške, 
Severne Makedonije, grčije in Slovenije so pripravljali zaključ-
no poročilo, s katerim bodo seznanili evropsko komisijo in pri-
stojne institucije v Bruslju s problemi, s katerimi se srečujejo 
pri energetski in vodni oskrbi ter ravnanju z odpadnimi vodami 
v kočah. Po besedah predstavnika PZS in podpredsednika Pd 
dovje - Mojstrana Mira eržena je tudi v Sloveniji s 165 planin-
skimi kočami veliko problemov s tega področja. Predvsem z 
energetskega in okoljskega vidika, letos se je zaradi sušnega 
obdobja pokazalo tudi več težav pri oskrbovanju koč z vodo. 
Poročilo bo služilo kot podlaga za širše načrtovanje urejanja 
infrastrukture v gorah. Povezano bo tudi z razvojnimi programi 
na področju turizma, saj planinske koče ni mogoče enačiti z go-
stinskimi in hotelskimi objekti v dolini, v praksi pa so vse bolj 
izražene težnje po enotni ponudbi turizma in planinstva. J. R.

Sestanek komisije za koče

Na muzejskem večeru so predstavili odpravo na Makalu.
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Izjemnih in dobrodelnih Pravljičnih sedem

Pripovedovanje nas uči pomembne vrline: prisluhniti drug 
drugemu. V Gledališču Toneta Čufarja so na petkov večer, 
21. oktobra, pripovedovali o projektu in sedmih edinstve-
nih pravljicah, v katerih se, kot je dejal avtor in idejni 
vodja projekta Primož Mirtič Dolenec, zrcali pravi mozaik 
življenjskih izkušenj: o izgubah in strahovih, o ljubezni in 
upanju. »Zelo težko je ubesediti veličino projekta, ki smo 
ga izpeljali. Danes namreč mineva natanko 1507 dni od 
moje prve objave na Facebooku in s tem uradnega začet-
ka projekta. Takrat, pred dobrimi štirimi leti, ko sem na 
izmenjavi na Finskem pil kavo in prišel na idejo, je bila ta 
precej drugačna,« se spominja Primož Mirtič Dolenec, ki je 
najprej želel napisati eno zgodbo z le desetimi ustvarjalci 
in hkrati biti še dobrodelen. Do izida knjige Pravljičnih 7, 
ki je še čisto sveža, je projekt prepletel domišljijo skoraj 
stotih ustvarjalcev iz sedmih evropskih držav (Slovenije, 

Avstrije, Finske, Francije, Italije, Nemčije in Velike Britani-
je). »Kjer je prvi predahnil, je drugi nadaljeval, kar je nekdo 
povedal, je naslednji narisal.«

POVEZANI V ZGODBAH
Celoten izkupiček od prodaje knjig bodo namenili sloven-
skemu društvu Hospic in njihovemu programu Tabor lev-
jesrčnih. Gre za program žalovanja otrok in mladostnikov 
po izgubi bližnje osebe, s katerim jim nudijo podporo v 
žalovanju, staršem in skrbnikom pa pomagajo razumeti 
posebnosti ob žalovanju odraščajočih ljudi. »Iskreno upa-
mo, da bodo zgodbe bralce povezale, tako kot so neločljivo 
združile tudi življenja nas, ustvarjalcev, predvsem pa, da 
bodo v njih tolažbo in moč našli tisti, ki prav zdaj najbolj 

SUZANA P. KOVAČIČ, FoTo: NIK BERTONCELJ

Idejni vodja projekta Primož Mirtič Dolenec in Branka Smole

Vlasta Nussdorfer

V dobrih štirih letih je dobrodelni literarno-umetniški projekt Pravljičnih 7 
presegel vsa pričakovanja, rezultat pa je pravkar izdana istoimenska knjiga. 
Projekt je prepletel domišljijo skoraj stotih ustvarjalcev iz sedmih evropskih držav.

Od leve Alenka Mirtič Dolenec in Urša Hrastar

»Projekt Pravljičnih 7 je zgodba o uspehu, 
zgodba, ki povezuje generacije in je segla 
preko meja Slovenije. Ponosni smo, da bomo 
z zbranimi sredstvi otrokom, ki ob izgubi 
svojcev preživljajo trenutke praznine, lahko 
omogočili nekaj lepih spominov. Hvala vsem, 
ki ste z izredno srčnostjo, prostovoljstvom in 
predanostjo ustvarili projekt. Hvala vsem, ki 
ste verjeli v vse nas.«
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pogrešajo toplino bližnjih,« je v spremno besedo napisal 
Primož Mirtič Dolenec.

PLEMENITI CILJ ZA OTROKE
Projekt je omogočilo več donatorjev, pod svoje okrilje ga je 
vzela Fundacija Aljažev kraj, častno pokroviteljstvo pa je 
prevzel predsednik države Borut Pahor. »Ob pravljici vedno 
pomislim na to, ali bo imela srečen konec. Danes, ko sem 
slišala 'levjesrčni' in komu je pravzaprav namenjena, sem 
si rekla: poglej, kakšen plemeniti cilj, spet za otroke. Za ti-
ste, ki potrebujejo pomoč, za tiste, ki ste jim namenili toli-
ko svojega prostega časa. Naj se pravljice za tiste, ki so jim 
namenjene, srečno končajo,« je svoje misli podelila sve-
tovalka predsednika države Vlasta Nussdorfer in prenesla 
tudi njegovo zahvalo in čestitke. »Projekt Pravljičnih 7 je 
zgodba o uspehu, zgodba, ki povezuje generacije in je segla 
preko meja Slovenije. Ponosni smo, da bomo z zbranimi 
sredstvi otrokom, ki ob izgubi svojcev preživljajo trenut-
ke praznine, lahko omogočili nekaj lepih spominov. Hvala 
vsem, ki ste z izredno srčnostjo, prostovoljstvom in pre-
danostjo ustvarili projekt. Hvala vsem, ki ste verjeli v vse 
nas,« pa je dejala predsednica upravnega odbora Fundacije 
Aljažev kraj Alenka Mirtič Dolenec.

NA VEČ KOT 240 STRANEH SE ODKRIVA SEDEM ZGODB
... Gozdna pekarna, Pod skupnim nebom, Sreča na nosu, Ču-
dež z Male jase, V iskanju rumenega prahu, Hišica na robu 
jase, Pomembna je ljubezen. Vsaka zgodba ima sedem po-
glavij, za vsako poglavje sta poskrbela pisatelj in ilustrator.
Večer so obogatili Triglavski zvonovi, citrarja Danica Bu-
tinar in Nejc Cuznar, pripovedovalci zgodb in soustvar-
jalci projekta Maja Horvat, Primož Černelč, Janja Jazbec, 
Maja Modic, Ema Nunar, Jure Plavec in Lara Jana Gabrijel, 
mlada pevka Ana Pejič, s harmoniko učenci Jake Kerna in 
razstava ilustracij Pravljičnih 7. Alenka Mirtič Dolenec je 
na oder povabila in se za sodelovanje zahvalila tudi Eleni 
Vasilkovi, ki je svoj pečat vtisnila z ilustracijami, ter Urši 
Hrastar, ki je Pravljičnih 7 obogatila z literarnim prispev-
kom, njeno življenje pa je močno prepleteno s tem veče-
rom. »Bila je naša veza z društvom Hospic in odgovorna za 
pripravo razstave ilustracij, ki so na ogled pred občinsko 
knjižnico,« je dejala Dolenec Mirtičeva. Iskreno se je za-
hvalila vsem sodelujočim v projektu in v tem večeru tudi 
Mira Stušek, predsednica območnega odbora Gorenjska 
slovenskega društva Hospic. Prireditev je v besedne niti 
prepletla Branka Smole.

Knjigo lahko naročite na spletnem naslovu https://pravljicnih7.si/ 
ali na sedežu Fundacije Aljažev kraj.

Triglavski zvonovi pod vodstvom Metke Magdič

Primož Černelč, ki je opravil uredniški pregled knjige, in citrar 
Nejc Cuznar

Pred Občinsko knjižnico Jesenice je bila na ogled tudi razstava 
ilustracij iz knjige Pravljičnih 7.
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Učenci spoznavali mejnike v zgodovini Slovenije

Razstava prikazuje pomembno obdo-
bje slovenske zgodovine od plebiscita 
23. decembra 1990 do 25. oktobra 1991, 
ko je zadnji vojak JLA zapustil ozemlje 
Slovenije. Na odprtju je predsednik 
Policijskega veteranskega društva Se-
ver Gorenjska Ivan Hočevar poudaril, 
da »razstava pomeni podoživljanje in 
spomin na čas, ko so se tudi z orožjem 
postavili v bran novonastajajoče drža-
ve Slovenije in zavarovali plebiscitar-
no odločitev Slovencev«. Zahvalil se je 
ravnatelju šole Milanu Roglju, da »je 
prepoznal, da je zgodovina pomemben 
deležnik pri vzgoji mladih generacij 
in da je spominjanje in opominjanje 
na polpreteklo zgodovino pomemben 
element domoljubja, posebej pri mlaj-
ših, rojenih v samostojni Sloveniji«.
Učenci od 6. do 9. razreda so ure zgodo-
vine namenili ogledu razstave in spo-
znavanju ključnih dogodkov slovenske 
osamosvojitve. »Razstava jim je pribli-
žala takratno dogajanje: veselje ljudi na 
Trgu republike v Ljubljani ob osamosvo-
jitvi, podcenjevanje Slovencev s strani 
generalov JLA, trud takratne milice in 
Teritorialne obrambe pri varovanju 
in obrambi slovenskega naroda pred 

agresorjem JLA, različne barikade, po-
rušene mejne prehode, menjavo tabel 
na mejnih prehodih, veselje ob odhodu 
vojakov JLA …« je povedala učiteljica 
zgodovine Petra Berčič Oman in dodala, 
da je Ivan Hočevar ob koncu razstave za 
učence pripravil predavanje o dogaja-
nju med osamosvojitveno vojno.
Šolarji z učiteljico Katarino Kejžar 
vsako leto sodelujejo na proslavi ob 
dnevu državnosti na bivšem mejnem 
prehodu Rateče. V zahvalo pa je Ob-
močno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornje Gorenjske letošnje 

devetošolce peljalo na ekskurzijo v 
Park vojaške zgodovine Pivka. Učenci 
so bili navdušeni nad tankovsko, ar-
tilerijsko in letalsko zbirko ter seve-
da tudi nad podmornico, ki sodi med 
najatraktivnejše eksponate Parka vo-
jaške zgodovine. »Učenci so tako na 
različne načine spoznali, kako smo 
postali neodvisna in suverena država 
Slovenija. Zavedali so se pomembno-
sti dogodkov v letih 1990 in 1991 ter 
pomena ohranjanja spomina, da ti 
dogodki ne bodo šli v pozabo,« je skle-
nila Berčič Omanova.

KARMEN SLUGA

Učenci od 6. do 9. razreda so ure zgodovine namenili ogledu razstave.

Devetošolci v Parku vojaške zgodovine Pivka

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora je sredi oktobra gostila razstavo Vojna 
za Slovenijo 1991, ki jo je pripravila Zveza policijskih veteranskih društev Sever v 
soavtorstvu Biserke Debeljak in Antona Pozveka

Slavnostni govornik Ivan Hočevar
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Mladi gasilci na  
državno tekmovanje

Pionirke in pionirji Prostovoljnega gasilskega društva 
Kranjska Gora so v začetku septembra začeli vaditi vajo z 
vedrovko, štafeto s prenosom vode in vajo razvrščanja. Tako 
so se namreč pripravljali na tekmovanje za memorial Ma-
tevža Haceta v gasilsko-športnih disciplinah. Ekipo so se-
stavljali: Vasja Macun, David Kranjc, Filip Macun, Rene Volc, 
Jakob Gregorič, Agata Macun, Ožbej Stubičar, Anna Qiu in 
Zoja Denša. Za dobro izvedbo vaj in priprav na tekmovanje 
pa so skrbele mentorice Mojca Lahajnar, Gaja Lahajnar in 
Barbara Trplan. Vaje so potekale vsak dan od ponedeljka do 
petka pred gasilskim domom v Kranjski Gori.

Občinsko tekmovanje je bilo 25. septembra na gasilskem 
poligonu na Jesenicah. Na tekmovanju so sodelovale tri 
ekipe pionirjev iz Gasilske zveze Kranjska Gora. Ekipa 
kranjskogorskih pionirjev pa je z dobrimi rezultati na vseh 
treh vajah pometla s konkurenco.
A časa za počitek niso imeli, saj je že naslednjo soboto sle-
dilo novo tekmovanje. Kljub slabemu vremenu so otroci 
vsak dan pridno vadili. Na gasilskem poligonu na Jeseni-
cah je nato 1. oktobra potekalo tekmovanje gorenjske re-
gije. V konkurenci je bilo kar 23 ekip. A ker so otroci dobro 
trenirali in izpopolnjevali svoje znanje ter veščine, jim tudi 
ta konkurenca ni prekrižala načrtov. S 1. mestom so se po 
17 letih znova uvrstili na državno tekmovanje.
Na slavnostni podelitvi medalj in pokala pred gasilskim 
domom v Kranjski Gori sta otrokom in mentorjem česti-
tala tudi predsednik ter poveljnik PGD Kranjska Gora Peter 
Hojnik in Mitja Kosič. Državno tekmovanje bo septembra 
prihodnje leto v Gornji Radgoni.

KARMEN SLUGA

Gasilci pionirji so zmagali. / Foto: PGD Kranjska Gora

Letošnji Lavtižarjevi dnevi so napolnili Ljudski dom v Kranjski 
Gori in kranjskogorsko cerkev. Pri KPD Josip Lavtižar so na začetku 
krompirjevih počitnic namreč pripravili že petindvajsete dneve, na-
menjene kulturi, in znova dokazali, da imajo dober občutek za to, 
koga povabiti v goste, da bo ljudem zanimiv. v petek jih je obiskal 
Oliver tič – sam se je poimenoval kar Oliver Walker, ki je v 993 dneh 
prehodil ameriko, od juga argentine do severa aljaske, skupaj kar 
25.112 kilometrov. Sobota je bila najprej namenjena najmlajšim, ki 
so si lahko ogledali predstavo domače otroške gledališke skupine 
Dinozavrija, v večernih urah pa je v cerkvi sledil koncert mešanega 
pevskega zbora Ignacij Hladnik tržič, ki ga vodi tomaž Meglič, z na-
slovom večernice. te predstavljajo sklop svetopisemskih besedil, 
ki v koralu prevladajo nad glasbeno ritmiko, zato je poudarek na 
besedilih, in ne melodiji. Zanimivo kulturno dogajanje se je konča-
lo z nedeljsko gledališko predstavo Za vse sem sama, s katero je v 
goste prišlo Gledališče toneta Čufarja Jesenice. K. S.

Lavtižarjevi dnevi z odliko

Občina Kranjska Gora je v sodelovanju z večgeneracijskim cen-
trom Ljudske univerze Jesenice in Združenjem Europa Donna 
Slovenija oktober, mesec ozaveščanja o raku dojk, zaznamova-
la z rožnato kamnito pentljo na trgu na Gorici v Kranjski Gori.  
S. K. / Foto: Karmen Sluga

Rožnati oktober

Gledališka predstava Za vse sem sama / Foto: KPD Josip Lavtižar
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Domoznanski večer o Smerinjekovi teti Pehti

Zbrane je najprej nagovorila strokovna sodelavka v knji-
žnici Nataša Kokošinek. Zahvalila se je družini Marice 
Globočnik, ki je vedno pripravljena pomagati pri zbiranju 
gradiva. Poudarila pa je tudi, da dogodek sovpada z Dne-
vi evropske kulturne dediščine pod letošnjo skupno temo 
Trajnostna dediščina. Avtorica razstave je vodja kranjsko-
gorske knjižnice Petra Divjak, ki ji je na pomoč priskočila 
tudi kolegica Nina Jamar. Razstava je še vedno na ogled 
pred vhodom v knjižnico.
Domoznanski večer je v nadaljevanju ponudil pogovor s 
pesnico, pravljičarko in raziskovalko pripovednega izroči-
la Anjo Štefan, ki je magistrski študij opravljala s področja 
folkloristike. Ob poslušanju posnetkov jo je pritegnil ljud-
ski pripovedovalec iz Kranjske Gore Peter Jakelj - Smeri-
njekov, Maričin oče. Izbrala si ga je za svoj študijski izziv, 
med letoma 1996 in 1998 pa po Kranjski Gori in njeni oko-
lici zbirala spomine nanj in na njegovo pripovedovanje. 
Prav od očeta se je pripovedovanja naučila tudi Smerinje-
kova Marica.
»Že od svoje prve informatorke Ivane Gregori sem izvede-
la, da moram nujno obiskati Smerinjekovo hčerko Marico, 
kranjskogorsko Pehto. Naključje je naneslo, da se je vr-
tčevska skupina, v kateri je bil moj sin, prav tisto pomlad 

odpravila v Kekčevo deželo. Čeprav izlet ni bil namenjen 
staršem, sem v vrtcu izprosila, da se skupini lahko pridru-
žim. Tako je bilo moje prvo srečanje z Marico res nekaj po-
sebnega: kot Pehta se je prikazala iz goščave, s klobukom 
na glavi in z veliko košaro zelišč, začudene otroke je ogo-
varjala v kranjskogorskem narečju in čeprav je bila prija-
zna, so jo otroci gledali nekoliko zadržano, morda celo ra-
hlo prestrašeno. Kmalu po tistem sem se oglasila pri njej 
doma. Kar na slepo srečo sem potrkala na vrata, saj takrat 
še ni imela telefona. Sprva je bila nekoliko nezaupljiva, ko 
je videla, da vem marsikaj o njenem očetu, pa se je lepo 
razgovorila,« se spominja Štefanova. Ker je v svoji nalogi 
podrobneje obdelovala pravljico Ciganova jetra, je tudi Glo-
bočnikovo prosila, naj ji jo pove. »Seveda se je je spomnila, 
a povedala jo je precej manj slikovito kot oče. Pojasnila mi 
je, da je že dolgo ni govorila, da so se je kot otroci kar malo 
bali in da ona današnjim otrokom raje govori prijaznejše 
zgodbe. Stare, pa tudi take, ki si jih kar izmisli.«
Štefanova je Smerinjekove omenila tudi kot lep primer 
družinske pripovedovalske verige. Peter se je pripovedo-
vanja učil od svoje mame Magdalene Košir, Marica pa od 
njega. A ker zdajšnji časi pripovedovanju niso preveč na-
klonjeni, je Marica našla novo pot: »Svoj pripovedovalski 
prostor je razširila na javno življenje ter tako s prepričlji-

KARMEN SLUGA

O Smerinjekovi teti Pehti je spregovorila pesnica in pisateljica 
Anja Štefan. / Foto: Nik Bertoncelj

Na domoznanski večer je prišla tudi Maričina hčerka Jožica z 
družino. / Foto: Nik Bertoncelj

V knjižnici v Kranjski Gori so septembra pripravili domoznanski večer o Marici 
Globočnik, Smerinjekovi Marici iz Kranjske Gore, ki se je večina najbolj spominja 
po vlogi tete Pehte – vedno nasmejane gospe z dolgimi sivimi lasmi in velikim 
klobukom, ki v košari nosi zdravilna zelišča.
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vim nastopom, karizmo in poznavanjem lokalnega izroči-
la leta bogatila sokrajane in prišleke od drugod,« je skleni-
la Anja Štefan.
Ker je Marica Globočnik zelo rada pela, so zbrani na domo-
znanskem večeru ob koncu zapeli še nekaj ljudskih pesmi, 
pri čemer jih je na citrah spremljala Danica Butinar.
Marica Globočnik se je rodila 1. februarja leta 1918 v družini 
Jakelj v Kranjski Gori, očetu Petru Jaklju in mami Heleni 
Smolej. Ko je zaključila šolanje, se je šla učit za šiviljo. To 
je bilo v nasprotju z njenimi željami, saj si je želela postati 
učiteljica, vendar doma niso imeli dovolj denarja za študij. 
Čeprav je postala izučena šivilja, tega dela ni nikoli opra-
vljala. Delala je v gostinstvu in turizmu, a le v sezonah, 
sicer pa je pomagala doma na kmetiji. Leta 1954 se je po-
ročila s Francem Globočnikom. V zakonu sta se jima rodili 
dve hčerki, Helena in Jožica.
Jakljevi so imeli velik smisel za igralsko umetnost. Za 
igralstvo je bil nadarjen že oče Peter, ki je rad pripovedo-
val zgodbe. Marica je že kot otrok zbirala vrstnike in jim 
pisala igrice, da so jih potem igrali kar po domačijah in 
pozneje na šolskem odru. Z enajstimi leti se je pridružila 
pevskemu društvu in igralski skupini. To je počela skoraj 
pol svojega dolgega življenja. Nastopala je na vaškem odru 
in različnih prireditvah. K sodelovanju jo je v devetdesetih 
letih povabila agencija Julijana v Kranjski Gori, ki je ure-
dila Kekčevo deželo. Po desetih letih nastopanja je zaradi 
starosti prenehala. Nekaj časa je teto Pehto še igrala doma 
v Pehtini kamri in v hotelih. Umrla je 21. septembra 2016.
Za svoje delo je prejela zlati grb Občine Kranjska Gora za 
življenjsko delo na kulturnem in etnološkem področju 
(2002), častno priznanje za življenjsko delo Turističnega 
društva Kranjska Gora (2014) in naziv častne občanke obči-
ne Kranjska Gora (2014).
Leta 2017 so v okviru Mednarodnega filmskega festivala 
v Kranjski Gori v parku ob Pišnici v njen spomin posadili 
drevo in postavili spominsko tablo z njeno fotografijo.

Razstava je na ogled pred knjižnico v Kranjski Gori. / Foto: Nik 
Bertoncelj

Teden otroka so preživeli pod geslom Skup se mava dobr, 
kar je tudi naslov Nipkejeve pesmi. Za en dan so otroci 
iz 4., 5. in 6. razreda postali učitelji ter znanje prenašali 
na mlajše učence. Skupaj so se odpravili tudi na pohod do 
kampa Špik v Gozdu - Martuljku. Učenci višjih razredov so 
se odpeljali na ekskurzijo v Salzburg, nekateri so obiskali 
čokoladnico v Gradcu. Sedmošolci so imeli planinsko šolo 
v naravi, povzpeli so se na Sleme in Mojstrovko ter ustvar-
jali – na papir so med drugim prenesli ajdovsko deklico.
Petošolce so obiskali učenci iz dvojezične Ljudske šole Pri 
sedmih Studencih iz Šentlenarta v Avstriji. Sprehodili so 

se do Jasne, nato so si skupaj ogledali še cirkuško predsta-
vo Čupakabra.
Ker oktobra zaznamujemo svetovni dan hrane, so iskali 
rešitve, kako zavreči čim manj hrane. V šolski knjižnici so 
imeli mesec čarobnih napitkov, ko so spoznavali zelišča. 
Učence od 4. do 7. razreda pa je v občinski knjižnici zabaval 
stripar Ivan Mitrevski.
Tudi na športnem področju se je veliko dogajalo. Kar 45 
učencev se je udeležilo medobčinskega krosa na Jeseni-
cah. Tim Mertelj iz 6. razreda je bil tretji, pri osmošolcih 
Ula Spasič prva in Žiga Bučinel tretji. Jesenice so gostile 
tudi prireditev Tončkov atlet. V teku na 400 metrov je bil 
Matevž Kavalar (2. razred) tretji, v skoku v daljino Ema Ka-
šca Richter (3. razred) prva, v metu vorteksa Nađa Vukovič 
(2. razred) prva, Rasel Abdelhamid (2. razred) tretji, Ema 
Kašca Richter pa znova prva. Skupno je kranjskogorska 
šola zasedla tretje mesto.

KARMEN SLUGA

Spoznavanje zelišč v šolski knjižnici / Foto: arhiv šole

Pestro dogajanje na šoli
Na Osnovni šoli Josipa Vandota 
Kranjska Gora je bil oktober mesec 
številnih aktivnosti.
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Predavanje predsednice društva Eko-
logi brez meja Katje Sreš je bilo 18. 
oktobra v dvorani Gasilskega doma 
v Gozdu - Martuljku, navzoče je poz-
dravil predsednik Sveta KS Blaž Mer-
telj. Saj poznamo tisto, da »pri nas pa 
hrane res ne mečemo stran«, potem 
pa opravičilo sebi, »no, mogoče se pa 
včasih le zgodi«, a da se to bolj dogaja 
v mestih kot na podeželju. Odpadna 
hrana nastaja v vsej verigi, od pro-
izvajalca do končnega uporabnika. 
Sem prištevamo tudi vso hrano, ki se 
odloži na kompost ali jo ponudimo 
hišnim ljubljenčkom, ter vsa živila, ki 
so se pokvarila. Določen del odpadne 
hrane je neizogiben, npr. neužitni del 
kosti, koščice, olupki, jajčna lupina. 
Na drugi del odpadne hrane pa lahko 

vplivamo. Skrb vzbujajoč je podatek, 
da vsaka družina letno vrže »v smeti« 
za 336 evrov hrane.
Poleg socialnega in finančnega vidika 
je zavržena hrana velik okoljski pro-
blem, saj izgubljamo dragocene vire, 
čezmerno izrabljamo prst in vodo. 
Količina metana ob razkroju močno 
vpliva na podnebne spremembe. Izpu-
stov zaradi hrane je štirikrat več kot 
pri letalih. Zavržena hrana pomeni 
tudi zavrženo vodo. Podatki tudi ka-
žejo, da največ hrane zavržejo gospo-
dinjstva – kar 53 odstotkov, gostinstvo 
in strežba 28 odstotkov, trgovina deset 
in proizvodnja devet odstotkov.

REŠITEV, NASVETI
Udeleženci predavanja so dobili knji-
žico z recepti za manj zavržene hrane 
z naslovom Reciklirana kuharija in 
knjižico s koristnimi nasveti Rešimo 
hrano, rešimo planet. Začeti je treba z 
majhnimi koraki, zato vsaj teden dni 
merimo količino hrane, ki smo jo vr-
gli na kompost, in raziščimo, kaj je bil 
vzrok, da smo hrano zavrgli (pokvar-
jena hrana, pretečeni roki, ostanki 
na krožniku). Načrtujmo tedenski je-
dilnik, v trgovino hodimo z nakupo-
valnim seznamom, kupujmo lokalno 
pridelano hrano, ob tem se izognemo 
tudi nepotrebni embalaži. Pomembno 
je tudi pravilno shranjevanje živil.
Udeleženci so povzeli, da je bilo preda-
vanje poučno in zanimivo in bo vpli-
valo na njihov odnos do zavržene hra-
ne. Nekatere je najbolj presenetilo, da 

je zavržena hrana tako velik okoljski 
problem in da z njo zavržemo tudi ve-
like količine vode. »Več ali manj sem 
v zvezi z zavrženo hrano razmišljala o 
lakoti in o socialni problematiki,« je 

povedala udeleženka in se zavezala, 
da bo ozaveščala prijatelje o pomenu 
zmanjšanja odpadne hrane. »Tudi 
obe knjižici, ki smo ju dobili ob za-
ključku, sta poučno branje. Vedenje, 
ki smo ga pridobili, rada predajam 
naprej.« Še eno mnenje: »Dobili smo 
tudi malo inspiracije, kaj narediti z 
ostanki hrane.«
»Predavanje samo je bilo zanimivo in 
dobro izpeljano. Morda malo drugače 
od mojih pričakovanj, ki so bila pred-
vsem v smeri recikliranja hrane. Do-
bili pa smo veliko informacij o tem, 
kaj vse se vključuje v odpadno oziro-
ma zavrženo hrano in kakšen delež 
odpade na posamezne panoge,« je 
strnila še ena udeleženka, ki jo je pre-
senetil delež odpadne hrane v gospo-
dinjstvih, a ko so natančno prisluhni-
li, kaj pravzaprav je odpadna hrana, je 
bila številka takoj bolj razumljiva. Še 
njen nasvet, da bi bilo primerno na-
daljevanje z naslovom Hrana na poti 
od vil do vilic, kjer bi se naučili, kako 
odvečno hrano »recikliramo«, preden 
bi jo zavrgli.

SUZANA P. KOVAČIČ

Udeleženke predavanja s Katjo Sreš (druga z leve) / Foto: Blaž Mertelj

»Sem starejša oseba, pa 
težko razumem, da zavržemo 
tako visok odstotek še 
užitne hrane. Izgubljeno 
je spoštovanje do te 
dragocenosti. Žalosti pa me, 
da se predavanja niso udeležili 
mladi, saj je to predvsem 
njihova prihodnost,« je menila 
udeleženka in poudarila, da 
znanja in vedenja o hrani ni 
nikoli zadosti.

Ne meč'mo 
hrane stran
Krajevna skupnost 
»Rute« – Gozd Martuljek, 
Srednji Vrh je v okviru 
participatornega 
proračuna na predlog 
Eko Rutaršc v program 
projektov uvrstila tudi 
predavanje z naslovom 
Ne meč'mo hrane stran.

Kupljeno hrano pravilno 
shranjujmo, podučimo se, 
na katere police v hladilniku 
sodijo različna živila.
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Društvo Šola zdravja ima 244 skupin 
v 90 slovenskih občinah in 4756 regi-
striranih članov. »V Mojstrani se te-
lovadbe, ki jo izmenoma vodimo trije 
vaditelji, udeležuje od pet do deset, 
včasih tudi več udeležencev, z vese-
ljem vsakogar sprejmemo medse. S 
telovadbo, prijazno besedo in dobro 
voljo začnemo nov dan. Na Trgu olim-
pijcev telovadimo pol ure dnevno, kar 
znese 182 ur letno. Vaje so brezplačne 
za vse, s članarino pa podpiramo de-
lovanje vseslovenskega društva,« je 
povedala Metka Kern Trček, ena od 
treh vaditeljev v Mojstrani, poleg nje 
sta vaditelja še Mirisa Taler in Miro 
Ražman. Ob obletnicah se povežejo s 
sosednjimi skupinami, še posebno s 
skupino iz Žirovnice, katere članice 
so jim pomagale na začetku. »Že od 
vsega začetka sodelujemo z Društvom 
upokojencev Dovje - Mojstrana, saj 

smo udeleženci večinoma člani obeh 
društev. Pred pandemijo smo se ude-
leževali seminarjev za vaditelje in 
srečanj Šole zdravja, obiskovali smo 
tudi stanovalce Doma Viharnik. Lani 
smo sodelovali pri projektu Olimpij-
ska bakla, sodelujemo z OŠ 16. decem-

bra Mojstrana ...« je povzela Metka 
Kern Trček.
Letos v Mojstrani praznujejo pet let re-
dne vadbe na Trgu olimpijcev, 23. ok-
tobra 2017 sta telovadbo začeli sprva 
dve, čez čas se jima je pridružila tretja 
in krog se je širil. »Naše delovanje te-
melji na sodelovanju in povezovanju 
v lokalni skupnosti. Ob peti obletnici 
želimo sedanjim in prihodnjim ude-
ležencem veliko zdravja in volje, da 
vsak dan začenjamo s športno dejav-
nostjo, kar je v naših zrelih letih dober 
recept za prijetno počutje.« Kot je do-
dal Miro Ražman, razgibajo celo telo in 
se predihajo, jutranje druženje pa jim 
polepša dan, so se strinjali tudi ostali. 
Telovadci iz Mojstrane imajo tudi svojo 
himno, ki jo je napisala Mira Stopar.

SUZANA P. KOVAČIČ

V nedeljo, 23. oktobra, je skupina Mojstrana zaznamovala pet let vadbe 1000 gibov.

teden otroka je letos zaznamovala osrednja tema Skupaj se imamo dobro. Prvošolci 
Osnovne šole 16. decembra Mojstrana so se imeli dobro skupaj s starejšimi, ki vsako 
jutro dan začenjajo s telovadbo. Pridružili so se jim na trgu olimpijcev v Mojstrani in 
skupaj prebudili telo in duha z različnimi vajami in igrami. Spekli so tudi piškote, s 
katerimi so razvajali še svoje želodčke. K. S.

Skupaj se imamo dobro

Že pet let v Mojstrani na Trgu olimpijcev ne glede na vreme vsako jutro ob pol 
osmih telovadijo po programu 1000 gibov avtorja dr. Nikolaja Grišina in društva 
Šola zdravja.

Pet let jutranje telovadbe skupine Mojstrana

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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Slovenski alpinist Luka Lindič in 
nemška alpinistka Ines Papert sta 
konec oktobra preplezala in opremila 

novo smer v Julijskih Alpah, ki sta jo 
poimenovala Invisible Transforma-
tion. Lindič je smer konec letošnjega 
poletja tudi prosto preplezal. Smer 
je še posebno zanimiva, saj poteka 
čez obraz znamenite ajdovske dekli-
ce v severni steni Prisanka, skalnega 
obraza dekleta, ki ima pomembno 
mesto v zgodovini slovenske kultur-
ne dediščine. Lindič kot enega izmed 
glavnih razlogov za iskanje nove sme-
ri, ki sta ji posvetila kar dve poletni 
sezoni, navaja predvsem dejstvo, da 
čeprav je ajdovska deklica ena izmed 
glavnih turističnih znamenitosti v 
Sloveniji, je čez njen obraz obstajala le 
ena smer, ki so jo leta 1984 preplezali 
znameniti »trije mušketirji« – Janez 
Jeglič, Silvo Karo in Franček Knez – in 
ni bila nikoli prosto preplezana.

SUZANA P. KOVAČIČ

Preplezala novo smer čez ajdovsko deklico

Začetek sezone bo krojilo vreme

»V letošnjem letu smo v Veliki dolini dogradili sistem 
umetnega zasneževanja in s tem iz 75-odstotne pokrito-
sti z umetnim zasneževanjem prišli kar skoraj na sto od-
stotkov. Poleg tega smo letos prenovili tudi velik del za-
sneževanja, ki ni bil funkcionalen (dotrajane cevi ...),« so 
povedali v RTC Žičnice Kranjska Gora. Kot so še pojasnili, 
bodo v Podkorenu (proga FIS ) njihovi obiskovalci lahko 
smučali po nekoliko razširjeni progi, prav tako si želijo, da 
bi v prihajajoči zimski sezoni zaživela tudi na novo zgra-
jena obvozna smučarska pot Ruteč, ki poteka od nekdanje 
spodnje postaje vlečnice Ruteč skozi gozdiček do izteka v 
ciljno areno Podkorena. »Okvirni začetek zimske sezone je 
odvisen predvsem od vremenskih pogojev. Če nam bodo ti 
dopuščali, je želja, da bi smučišče odprli proti koncu no-
vembra oziroma v začetku decembra. Predprodaja smu-
čarskih vozovnic poteka do vključno 30. novembra, v tem 
času si kupci lahko zagotovijo dnevne, nočne in sezonske 
vozovnice za smučišče Kranjska Gora po nekoliko nižji 
ceni.« Cene pa bodo sicer nekoliko višje kot lani. »Lani je 
bila cena dnevne vozovnice 37 evrov in takšna je tudi zdaj v 

predprodaji, redna cena pa bo 40 evrov.« V tem času opra-
vljajo vzdrževalna in servisna dela na žičniških napravah 
in na sistemu umetnega zasneževanja. »Priprave in servi-
si potekajo po načrtu – kot vsa leta doslej,« so še povedali.

V RTC Žičnice Kranjska Gora bi radi do zime udejanjili kar nekaj projektov.  
In kakšne bodo cene smučarskih vozovnic?

SUZANA P. KOVAČIČ

Želja je, da bi novo štirisedežnico Vitranc 2 zagnali že v tej zimi.  
/ Foto: Stane Jakelj

Luka Lindič in Ines Papert / Foto: Marko 
Prezelj

Novo smer sta poimenovala Invisible 
Transformation. / Foto: Marko Prezelj
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Sprejela eno najtežjih odločitev v življenju

V Söldnu v Avstriji se je konec oktobra začela nova sezona 
svetovnega pokala v alpskem smučanju. Tja zaradi zdrav
stvenih težav ni potovala Meta Hrovat, naša najboljša ve
leslalomistka zadnjih let. Dan po moški tekmi je sledilo 
presenečenje: na družbenem omrežju je sporočila, da za
ključuje profesionalno kariero – pri 24 letih.

IZGUBILA ISKRICO V OČEH IN ŽELJO
»Mrzli dnevi, ko sem komaj čakala prve sončne žarke, 
medtem pa vztrajno poskušala oživiti na pol pomrznjene 
in otopele prste v pancerjih, topla šalica kakava po tre
ningu, ves pretečen znoj v moji mali telovadnici, skriti na 
podstrešju, poškodbe, ki so me vztrajno spremljale skozi 
kariero, iskreni nasmehi ljudi, neopisljivo veselje in žalost, 
trenutki vsemogočnosti in trenutki popolnega obupa ... 
Zase trdim, da v življenju stvari vedno počnem na polno, z 
vsem, kar premorem, za doseganje ciljev sem pripravljena 
vložiti vse, šele takrat se v sebi počutim mirno in zadovolj
no. Smučanje je zame večino mojega življenja predstavlja
lo prav to, športu sem se posvetila v celoti, z vsem srcem. 
Prišla sem do točke v svojem življenju, ko športu nisem 
več pripravljena posvetiti sebe v tolikšni meri, da bi lahko 
dosegala rezultate, ki bi si jih želela, kar pa je meni osebno 
še nekoliko težje sprejeti, pa je, da sem izgubila tisto iskri
co v očeh in željo, ki me je gnala po začrtani poti celotno 
kariero. Odločitev, ki sem jo sprejela, je bila zagotovo ena 
težjih v mojem življenju. Neizmerno vesela sem, da to od
ločitev sprejemam dokaj zdrava (koleno mi še vedno dela 
nekaj preglavic, a vse se bo uredilo). Nimam pojma, kaj me 
čaka v življenju, ampak sigurna sem, da se odpravljam na 
novo dogodivščino. Ne najdem besed, s katerimi bi vam 
lahko izkazala hvaležnost za vse izrečene spodbudne be
sede. Včasih ste me s kavča pošteno zbodli, ampak vse to 
je zdaj del mene, zaradi vsega sem oseba, kakršna sem, in 
hvaležna sem za to. Se vidimo kmalu … v gorah, zraku, na 
smučeh … kjerkoli pač!« je zapisala 24. oktobra popoldan.

ODLOČITEV ZANJO NI NENADNA
Dan kasneje je športnica iz Podkorena svojo odločitev do
datno pojasnjevala na novinarski konferenci na sedežu 
Smučarske zveze Slovenije. Poudarila je, da po tekmi in 
padcu marca v Lenzerheideju ni več našla tistih pravih ob
čutkov, psihofizično se ni več počutila sposobna dosegati 
vrhunskih rezultatov in občutiti občutkov, ki so ji prina
šali veselje na snegu. Poškodbe niso edini razlog za slovo. 
O njem je že razmišljala, zanjo odločitev ni bila nenadna. 
Kljub času, ki si ga je za počitek, za odklop od smučanja 
vzela poleti, se tista potrebna iskrica ni vrnila. »Smuči po
stavljam v kot, ampak to ni žalostno slovo. Stara sem 24 let 
in v življenju me zagotovo čaka še marsikaj zanimivega. 
Komaj čakam, da vidim, kaj sledi,« je dejala; na vprašanje, 
ali to pomeni dokončen konec, pa je odgovorila: »Nikoli ne 
reci nikoli. Ampak ne računajte, ne računajmo pa na to.« 
Pri odločitvi so jo podprli tako najbližji kot tudi na Smučar
ski zvezi Slovenije.
Kot je še povedala, si v svoji karieri ne bo očitala ničesar. V 
svetovnem pokalu je nastopila 84krat – prvič na velesla
lomu v Lienzu 28. decembra 2015. Štirikrat je bila v velesla
lomu na stopničkah, vsakič na tretjem mestu. »V kariero 
sem dala celo sebe. Sedaj si bom vzela toliko časa, kot ga 
potrebujem, da bom lahko na stotih odstotkih zakorakala 
na novo pot,« je zaključila.

MAJA BERTONCELJ

Meta Hrovat je pri 24 letih tekmovalne smuči postavila v kot. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

V svetovnem pokalu je bila 19-krat med 
deseterico, štirikrat na stopničkah, dvakrat 
tretja v Kranjski Gori (2020, 2021) in dvakrat 
tretja v Lenzerheideju (2018, 2021). Najbolj 
so ji v spominu ostale prve stopničke v 
Lenzerheideju, ko je ob sebi imela tudi 
dolgoletnega trenerja Jureta Hafnerja.

Meta Hrovat, najboljša slovenska veleslalomistka zadnjih let, je sporočila, 
da zaključuje profesionalno kariero.
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Planinsko, likovno in z veliko objemov

Fundacija Aljažev kraj je skupaj s Pla-
ninskim društvom (PD) Dovje - Moj-
strana in Društvom Gorska reševalna 
služba (GRS) Mojstrana organizirala 
prvi medgeneracijski planinsko-li-
kovni dogodek v Vratih. Kot je pove-
dala predsednica upravnega odbora 
Fundacije Aljažev kraj Alenka Mirtič 
Dolenec, je bil dan obarvan tudi pra-
znično, saj je prvi oktober mednaro-
dni dan starejših.
V Vratih so se zbrali otroci planinske-
ga krožka Osnovne šole 16. decembra 
Mojstrana z mentorico Andrejo Hro-
vat, stanovalci doma Viharnik z Elvi-
so Čatak in Kristino Volontar ter člani 
Gorenjskega društva za cerebralno 
paralizo Sonček z Natašo Fabjan To-
maževič. »Hvala vsem za dobro voljo, 
nasmehe in podarjene objeme,« jim 
sporoča Alenka Mirtič Dolenec. »Po-
sebna zahvala pa velja posebnima 
gostoma Eriku Piberniku in Željku 
Vertelju, slikarjema, ki sta nam poka-
zala, da se v življenju ne obupa ter da 

so ovire zato, da jih premagujemo in 
zmagujemo.« Tudi udeleženci dogod-
ka so se preizkusili v slikanju z usti 
in nogami, in kot so povedali, ni bilo 
lahko.
»V sklopu delovanja Fundacije Aljažev 
kraj v želji, da bi pripomogli k ohra-
nitvi kulturne in naravne dediščine 
ter razvoju krajev pod Triglavom, in 
z usmerjenim delovanjem društev 
smo z dogodkom povezali različne 
generacije in oblike delovanja po-
sameznikov. Uresničili smo cilje, ki 
smo si jih zastavili: medgeneracij-
sko druženje in medsebojna pomoč, 
medsebojni odnosi – razvijanje pri-
jateljstva in medsebojnega spoštova-
nja, spoznavanje življenja umetnikov 
invalidov in njihovega ustvarjanja ter 
seznanjanje s prvimi koraki alpiniz-
ma, zmernostjo, postopnostjo in ne 
precenjevanjem sebe, svojih sposob-
nosti in razmer,« je poudarila Alenka 
Mirtič Dolenec in se zahvalila članom 
GRS Mojstrana (Juretu, Iztoku in Jer-
neju …), ki so jim predstavili načine 
reševanja in njihovo nesebično po-
moč v primeru nesreč, članom PD 

Dovje - Mojstrana (Gregu in Ivančici), 
prostovoljcem Alenki, Metki, Mateji, 
Svitlani, Sonji, Jožetu in Janezu, pa 
tudi osebju Aljaževega doma in vsem 
sponzorjem. Stroške dogodka so delno 
krili tudi s pomočjo sredstev, ki jih je 
Kofler sport zbral na dogodku, organi-
ziranem v tednu poprej.

SUZANA P. KOVAČIČ

Zbrani na prvem medgeneracijskem planinsko-likovnem dogodku / Foto: prostovoljci 
Fundacije Aljažev kraj

Otroški domišljija in ustvarjalnost sta 
neizmerni. / Foto: prostovoljci Fundacije 
Aljažev kraj

V Vratih je oktobra potekal prvi medgeneracijski planinsko-likovni dogodek.

Slikar Željko Vertelj. Ni pomembno, s čim 
držiš čopič, temveč to, kaj znaš. / Foto: 
prostovoljci Fundacije Aljažev kraj



Pestro planinsko  
poletje v dolini Vrata

Pri Planinskem društvu Dovje - Mojstrana nadaljujejo iz-
vajanje dejavnosti v odsekih, v poletni sezoni so vse napo-
re usmerili v dolino Vrata, kjer imajo v upravljanju Alja-
žev in Šlajmarjev dom. Po prvih ocenah so s poslovanjem 
postojank zadovoljni, osebje je bilo ob najbolj množičnem 
obisku kos postrežbi in različnim željam obiskovalcev. Ni 
šlo tudi brez težav, saj so se morali prilagajati razmeram 
z zaporami ob obnovi ceste od Mojstrane do Vrat ter no-
vemu prometnemu režimu z omejevanjem prometa, kjer 
je bilo veliko nedorečenosti. V Šlajmarjevem domu so go-
stili več skupin, predvsem mladih. Najprej so potekale tri 
izmene šole v naravi učencev OŠ Škofljica, v juliju tabor 
mladih planincev Alpe Adria Alpin, bilo je več tečajev mar-
kacistov in v septembru gorniški tabor učencev 8. razreda 
OŠ 16. decembra Mojstrana. Člani društva v Vratih nada-
ljujejo obsežno gospodarsko investicijo. Najprej so izvajalci 
del porušili dotrajano depandanso Aljaževega doma, na 
istem mestu pa sedaj gradijo nov sodoben objekt, prilago-

jen vsem energetskim zahtevam. Prejšnja skupna ležišča 
v dveh sobah bodo sedaj nadomestili z manjšimi sobami, 
prilagojenimi sodobnejšim željam planincev, predvsem 
družinam. Pomembna pridobitev bo soba za invalide s sa-
nitarijami. V ostalem delu objekta bodo pralnica, garaža in 
shramba za različno zunanjo opremo Aljaževega doma v 
zimskih mesecih. Potek gradnje je spremljajo kar nekaj te-
žav, spomladi zaradi rekonstrukcije ceste v Vrata za prevoz 
gradbenega materiala ter stalne podražitve. Sedaj morajo 
v objekt še namestiti opremo, namenu ga bodo izročili pri-
hodnje leto. Za investicijo so pridobili sredstva gospodar-
skega ministrstva na razpisu za obnovo koč in energetsko 
sanacijo v vrednosti tristo tisoč evrov.

JANKO RABIČ

Nov objekt depandanse Aljaževega doma

 -50%
DRUGI CENEJŠI KOS

Trgovina SPORT POINT, Borovška 74, Kranjska Gora
www.sport-point.si, 04/588 48 92, 031 388 488

SAMO 
V MESECU 
NOVEMBRU
z izrezanim kuponom
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Športno društvo (ŠD) Kranjska Gora so ustanovili junija 
leta 1962. Na ustanovni listini jih je podpisanih deset, ki 
so se skupaj s somišljeniki na ustanovnem občnem zbo-
ru odločili, da povežejo različne športne dejavnosti na ob-
močju krajevne skupnosti Kranjska Gora. Prvi predsednik 
društva je bil Anton Židan. Športno so se udejstvovali za 
Gmajnico, kjer je bilo območje splošnega javnega dobra. 
Na tem prostoru so naredili drsališče, ga ogradili, zraven 
postavili še brunarico za izposojo drsalk.
Prvega predsednika društva je nasledil Franc Žerjav, še za 
njim pa Janez Mertelj, v tem času je objekt in drsališče bilo 
dano v najem Miru Brkoviću. »Po poteku pogodbe je bila 
decembra leta 1998 lastnina društva prodana HIT Nova Go-
rica. Po pogodbi naj bi kupec v zameno zagotovil nadome-
stno zemljišče, kjer bi bili zgrajeni objekti za športne dejav-
nosti. Nadomestnega zemljišča HIT ni zagotovil, zato smo 
sami iskali podoben prostor za namen športa in rekreaci-
je. V ožjem izboru je bilo več lokacij, vendar smo leta 2001, 
pod predsedovanjem dr. Roberta Kerštajna, kupili kmetij-
sko zemljišče na območju Ruteč v Kranjski Gori. Ker je bilo 
kmetijskemu zemljišču treba spremeniti namembnost, 
se je tedanji župan Jože Kotnik zavzel in tudi prispeval k 
temu, da smo namembnost spremenili. Istega leta je bil 
narejen načrt za Športni park Ruteč, kjer bi zgradili objekt 
z lokalom, sejno sobo, veliko teraso, zraven pa nogometno 
igrišče, večnamensko igrišče, igrišče za odbojko, teniška 
igrišča in igrala za otroke. Leta 2006 je bilo pod predsedo-
vanjem Božidarja Tarmana zgrajeno in tudi odprto za igra-

nje nogometno igrišče v standardnih dimenzijah, zraven 
pa še manjše pomožno nogometno igrišče. Vse narejeno 
je zasluga nekdanjih predsednikov društva in članov. Po 
načrtu je treba Športni park v celoti dokončati, trenutno 
upočasnjuje pridobitev gradbenega dovoljenja (priklop na 
elektro, komunalno omrežje in telekomunikacije),« je po-
udaril Milič Spasić, ki je funkcijo predsednika društva na-
stopil novembra lani, član društva pa je od leta 1998.
Kot je še pojasnil Spasić, ima za dokončanje in izgradnjo 
vseh objektov v Športnem parku ŠD Kranjska Gora podporo 
in zagotovilo Občine Kranjska Gora o financiranju, v za-
meno, da zemljišče, ki je lasti ŠD, pri Porentovem domu v 
velikosti približno 4500 kvadratnih metrov ostane nepozi-
dano oz. zelena površina.
»Trenutno imamo nogometna igrišča oddana v najem B4 
sportu do leta 2026, najemnik lepo skrbi in vzdržuje zelenico, 
ki je po kvaliteti med prvimi v Sloveniji. Garderobne prostore 
uporabljamo od lastnika vile Tina Zvonka  Oreškoviča.«

SEKCIJE DRUŠTVA
ŠD Kranjska Gora ima okrog 220 članov. Deluje nogometna 
sekcija s selekcijo članov, trenira jo Senad Tigan, ki je igral 
za slovensko reprezentanco, in selekciji U11 in U8, kjer je 
Aljoša Kontrec vodja mladinskega pogona. Kot dodaja Spa-
sič, tudi nekdanji nogometaš in trener, si želijo še več no-
gometnega podmladka. Deluje kegljaška sekcija že vse od 
ustanovitve društva. Aktivni sta košarkarska in balinar-
ska sekcija, badminton in namizni tenis pa igrajo v dvo-
rani Vitranc. Igralci v teniški sekciji igrajo pri hotelu Best 

SUZANA P. KOVAČIČ

Podelili so več priznanj. / Foto: ŠD Kranjska Gora

Načrtov še za naslednjih šestdeset let
Športno društvo Kranjska Gora letos praznuje šestdesetletnico, okroglo obletnico 
so s športnimi dejavnostmi in družabnim srečanjem že praznovali.

Športnemu je sledil družabni del. / Foto: ŠD Kranjska Gora
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*EKO SKLAD na svoji spletni strani�https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin��po vnosu v rubriko hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje. 
Informativna mesečna anuiteta za model Novi Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 16.180 € z DDV, s pologom v višini 5.830 € in financirano vrednostjo 10.350 € za obdobje 120 mesecev, 
znaša ob najemu kredita EKO SKLADA 99,26 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Obrestna mera za najem kredita znaša 2,86 % 
(3 mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 1,3 %). EOM = 3,66 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 12.668,12 € od tega znašata 
zavarovalna premija 212,02 € in strošek odobritve kredita 144,90€. Kreditojemalec mora kredit zavarovati pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v skladu s pogoji poziva. Informativni Izračun je narejen na dan 26.10.2022. 
Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani  
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit-2.  GA Adriatic d.o.o. ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO 
SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano 
jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega 
plina (LPG) s Petrol Klub kartico. 
Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7,8 l/100km. Emisije CO2: 125−145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

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

Western, dokler društvo ne postavi svojih igrišč. Kegljači, 
ki trenirajo in tekmujejo v višjih ligah, igrajo na Jesenicah.

PRAZNOVANJE JUBILEJA
Šestdesetletnico so praznovali septembra. Športno, kot si je 
zamislil organizacijski odbor društva za pripravo počastitve 
jubileja, v katerem so bili poleg Miliča Spasića še Tanja Žerjav, 
Zoran Babič, Danilo Svrzikapa, Ivan Lackovič, Andrej Novak. 
Vsak je nekaj pripomogel, da je bilo vse tako, kot mora biti.
V vseh panogah so tekmovali tudi domačini, ki so se ena-
kovredno borili za točke, gole ... Veterani nogometaši so 
odigrali mini turnir treh ekip, v košarki 3x3 se je pomerilo 
šest moštev, v balinanju devet ekip. Rezultatsko najuspe-
šnejši pa so bili domači tenisači, kjer se je pomerilo osem 
parov, zmagala sta poslanka državnega zbora Katarina 
Štravs in Miro Bregant, Klavdij Demšar in Luka Vidic sta 
bila druga, tretja pa Aljoša Redžepovič in Franc Kolman. 
Vsem, ki so stopili na zmagovalni oder, so podelili praktič-
ne nagrade. Že pred tem je bila na Jesenicah prijateljska 
tekma kegljačev.
Praznovanje je bilo tudi priložnost, da se so posameznikom 
zahvalili za njihovo prizadevno dolgoletno delo v druš tvu. 

Priznanja so prejeli kegljač, kegljač na ledu in aktivni člen 
delovnih skupin Miran Sluga, nogometaš, trener, član zla-
te selekcije Enes Raković, vodja balinarske sekcije, ki je bil 
aktiven tudi v upravnem in nadzornem odboru društva, 
Ivan Lackovič, dolgoletni tajnik društva Janez Grohar ter 
košarkarski trener in košarkarski sodnik Branko Trste-
njak.
Praznovanje so sklenili z družabnim srečanjem, ki ga je 
popestril DJ Roman Mlinar in so ga omogočili številni 
sponzorji in Občina Kranjska Gora, za kar se jim najlepše 
zahvaljujejo.

Pomerili so se tudi v tenisu. / Foto: ŠD Kranjska Gora
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Planinsko društvo (PD) Gozd Martuljk 
je skrbnik poti, ki vodita iz Krnice na 
Špik, in poti, ki vodi skozi Kačji graben 
na Špik. Kar nekaj let so se dogovarja-
li glede obnove, saj je pot skozi Kačji 
graben strma, v mokrem spolzka in 
nevarna za zdrs. Zadnje temeljitejše 
popravilo poti je bilo leta 1999. Akcijo 
so izvedli v sodelovanju s Planinsko 
zvezo Slovenije (PZS) s člani tehnične 
skupine za poti. »Narava skozi leta z 
vremenskimi ujmami vpliva na sta-
nje planinskih poti, pogosto pride do 
erozije terena zaradi razmočenosti 
ali plazov. Pot odnašajo hudourniki 
ali jih zapira podrto drevje. Planinske 
poti pa se ne spreminjajo samo zaradi 
delovanja narave, ampak tudi zaradi 
obiskovalcev, ki si z bližnjicami kraj-
šajo pot,« je pojasnila predsednica PD 
Gozd Martuljk Oti Mertelj.
Za zagotavljanje varne poti je bila sa-
nacija nujna. Ogledno turo so imeli 15. 
junija. Člani intervencijske tehnične 
skupine PZS in član PD Gozd Martuljk 
so si pot ogledali, popisali material, 
potreben za popravilo, ter odseke, kjer 
je potrebna temeljita obnova. »V dru-
štvu imamo markaciste, ki so opravili 
osnovni tečaj in lahko na poteh delajo 
manj zahtevna dela, usposobljenega 
strokovnega kadra za obnovo zah-
tevnih poti pa nimamo. Zato se je v 
obnovo poti vključila intervencijska 
tehnična skupina iz Savinjskega med-

društvenega odbora pod vodstvom 
Franca Šinka.«
Obsežna sanacija poti na Špik skozi 
Kačji graben je potekala od 22. do 24. 
septembra. Člani PD Gozd Martuljk so 
sodelovali predvsem pri prenosu ma-
teriala, ki so ga prenesli s krošnjami 
in v nahrbtnikih. Sodelovalo je šest 
članov PD Gozd Martuljk in član PD 
Dovje - Mojstrana. »Na sami akciji je 

od jutra do večera delalo pet marka-
cistov s strani tehnične skupine in po 
dva člana našega društva. Na poti so 
novi odseki, ki so varovani z jeklenico. 
Na celotni obnovljeni poti so uredili 
tudi odvodnjavanje, namestili stopne 
kline in prerezali ruševje. Skupaj je bilo 
opravljenih 345 delovnih ur. »Trenutno 
je pot urejena in varnejša, kaj bo pri-
nesla zima, bomo pa videli spomladi.«
»Markacisti in vsi, ki pomagajo ureja-
ti planinske poti, delo opravljajo pro-
stovoljno v svojem prostem času in v 
dobro vseh obiskovalcev gora, zato je 
prav, da cenimo njihovo delo in trud, 
saj je urejena planinska pot varnejša 
in nam omogoča hitrejšo dosego ci-
lja,« je še poudarila Oti Mertelj.

SUZANA P. KOVAČIČ

Obnovljena pot na Špik / Foto: arhiv društva

Brez finančne pomoči Občine Kranjska Gora akcije ne bi mogli 
izpeljati, prav tako tudi brez prostovoljcev iz planinskega 
društva ne bi uspeli. Zahvala gre tudi oskrbnikoma v koči v 
Krnici, celotni ekipi intervencijske tehnične skupine, posebej 
pa še članu društva Gustiju Luzarju za opravljeno delo in 
odlično koordinacijo.

Obnovili pot iz Kačjega grabna na Špik
Obsežna sanacija poti na Špik skozi Kačji graben je potekala od 22. do 24. 
septembra. Na obnovljeni poti so tudi novi odseki, ki so varovani z jeklenico. 
Skupaj je bilo opravljenih 345 delovnih ur.
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Teniški turnir treh dežel

V Podkloštru je bil 24. septembra že 34. Teniški turnir treh 
dežel, ki se ga udeležujejo tekmovalci iz teniških klubov iz 
Podkloštra, Trbiža in pa Kranjske Gore iz Športnega društva 
Kranjska Gora – teniške sekcije ter Teniškega kluba Mojstra-
na, ki so bili letos zastopani v največjem številu. Tekmovalo 
je dvanajst tekmovalcev iz vsake dežele, tekmovali so posa-
mično in v parih, ki so jih določili z žrebom. Razpisane so 
bile sicer vse starostne kategorije, vendar pa je udeleženec 
Franc Kolman pogrešal pri naših mlajše igralce in upa, da 
se bo tudi pri njih znova pokazal večji interes za tenis. Kljub 

temu so bili naši tenisači na turnirju več kot odlični, osvojili 
so osem zmag in domov prinesli prehodni pokal. Drugi so 
bili Avstrijci, tretji Italijani. »Gostitelji v Trbižu so nas zelo 
lepo sprejeli in pogostili. Vsi udeleženci velik pomen dajemo 
druženju in sodelovanju, vsi se med seboj poznamo in tudi 
tisti, ki ne tekmujejo več, se nam pridružijo. Prisotni so bili 
tudi vsi trije župani in predsedniki klubov.« Naslednje leto 
je za organizacijo teniškega turnirja znova na vrsti Kranj-
ska Gora, potekal pa bo v Mojstrani. Franc Kolman se je za 
podporo zahvalil Turizmu Kranjska Gora, ki jim je priskrbel 
majice za vse udeležence turnirja.

SUZANA P. KOVAČIČ

Naša ekipa tenisačev je bila najboljša. / Foto: Franc Kolman

Veterani učitelji smučanja so imeli 22. in 23. oktobra že 39. sre-
čanje v kranjski Gori. Udeležencem, 45 jih je bilo, so pripravili 
športne igre, tistim, ki se jih niso udeležili, so organizirali ogled 
planice. V Športnem parku ruteč so na sobotni dan balinali in 
igrali prstomet, sledila je zakuska na žlico, zvečer pa razglasitev 
rezultatov s podelitvijo priznanj v kosobrinu na Brsnini, kjer so 
jim že nekajkrat omogočili prostor za druženje. ogledali so si 
tudi kratek video iz prejšnjih srečanj. Dolgoletnemu članu Fran-
cu Dobretu so za njegov jubilej, 80 let, podarili sliko. V nedeljo 
je bil teniški turnir v dvojicah v Mojstrani, kosilo in zaključek 
pa v gostilni Jožica. Za odlično sodelovanje so se organizatorji 
z oljno sliko zahvalili Hit alpinei, hvaležni so tudi vsem drugim 
sponzorjem, ki podpirajo to tradicionalno srečanje. »Vzdušje 
je bilo odlično. najbolj pa so hvaležni najstarejši udeleženci, 
da se lahko dobivajo, s tem je poplačan tudi ves moj trud pri 
organizaciji srečanj,« je poudaril Franc kolman, vodja organiza-
cijskega odbora za srečanje veteranov učiteljev smučanja. S. K.

Vzdušje je bilo odlično

Župan Janez Hrovat je ponosno vzdignil prehodni pokal 
zmagovalcev. / Foto: Franc Kolman

Udeleženci tradicionalnega srečanja / Foto: Franc Kolman
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Naše društvo zagotovo pušča neizbrisen pečat

»Rateče so bile od nekdaj zibelka zim-
skega, predvsem nordijskega športa 
in valilnica odličnih športnikov, ki so 
ime vasi, včasih celo samo ene ulice, 
ponesli v svet, in to še preden je svet 
izvedel za Planico. Oktobra leta 1922 je 
bilo v Ratečah ustanovljeno Obmejno 
prosvetno društvo Rateče - Planica, ki 
je imelo gledališko in športno sekcijo 
ter knjižnico. To dejanje pa je spod-
budilo razvoj predvsem nordijskega 
športa,« je v uvodu poudaril predse-
dnik ND Rateče - Planica dr. Robert 
Kerštajn. Društvo se lahko pohvali s 
kar enajstimi olimpijci. »Vsi smo po-
nosni na naše olimpijce, pa vendar 
vsi tisti, ki poznamo šport malo po-
drobneje, vemo, kako velika mora biti 
''baza'' tekmovalcev in koliko odreka-
nja je potrebnega pri športnikih, da se 
doseže vrhunski nivo, ki tistim najbolj 
vztrajnim, najbolj talentiranim, delav-
nim, prinese tudi nastope in odlične 
rezultate v mednarodnem merilu, na 
tekmovanjih najvišjega ranga, kot so 
svetovni pokali, svetovna prvenstva in 
olimpijske igre. Mogoče premalokrat 

ob takšnih priložnostih omenimo vse, 
ki so tem športnikom tlakovali pot, jim 
zagotavljali tako finančno, strokovno 
in tudi moralno podporo pri trenin-
gih, odrekanjih in včasih tudi dvomih, 
ali je njihova pot pravilna. To so pred-
vsem starši, trenerji in tisti prostovolj-
ci v klubu, ki so marsikatero uro, dan 
ali teden pomagali pri zagotavljanju 
kar najboljših pogojev za tekmovalce,« 

je še dodal Kerštajn. Posebej je omenil 
tudi Občino Kranjska Gora, ki jim pre-
ko razpisa za šport s sofinanciranjem 
omogoča delovanje in razvoj športne 
dejavnosti, in se zahvalil Organizacij-
skemu komiteju Planica in Nordijske-
mu centru Planica, »ki se zavedata, da 
je lokalno športno društvo s tekmoval-
ci, trenerji, starši, člani in simpatizerji 
velikega pomena tudi za delovanje in 

KARMEN SLUGA

Zbrani v Planici ob proslavitvi 100-letnice nordijskega športa v Ratečah

Dr. Robert Kerštajn ob olimpijcih Neži Žerjav in Viliju Črvu

Člani Nordijskega društva (ND) Rateče - Planica so konec oktobra v dolini pod 
Poncami zaznamovali 100 let nordijskega športa v Ratečah.

Prejemnik priznanja Branko Dolhar
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razvoj same Planice kot take«.
V vsaki sekciji so podelili eno priznanje 
najzaslužnejšim članom za razvoj dru-
štva z bogato zgodovino. Posthumno 
sta ga prejela Franci Vidovič iz keglja-
ške sekcije in Alojz Kerštajn iz sekcije 
za tek, pri smučarskih skokih pa so 
ga namenili Branku Dolharju. Ta se je 
zahvalil vsem, »ki so vrsto let zagnano 
delali, da je Planica danes to, kar je«.
Pod neumornim vodstvom Franca 
Vidoviča je kegljaška sekcija iz leta v 
leto pridobivala veljavo. Uspešno so 
izpeljali veliko društvenih turnirjev, ki 
so bili po udeležbi največji na obmo-
čju Slovenije in tudi bivše Jugoslavije, 
predvsem zaradi dobrega sodelovanja 
z zamejskimi klubi. Vidovič je bil tudi 
pobudnik izgradnje novega športnega 
igrišča, ki ga imajo v Ratečah, vključno 
s pripadajočim objektom, katerega do-
končanja pa žal ni dočakal. Alojz Ker-
štajn je na tekaških tekmah dosegal 
izjemne rezultate in bil tudi večkratni 
državni prvak. Ves njegov trud je bil 
poplačan, ko si je izpolnil življenjsko 
željo in dosegel normo za udeležbo na 
olimpijskih igrah leta 1968 v Grenoblu. 
Po končani športni karieri je vseskozi 
aktivno deloval pri Športnem društvu 
Rateče - Planica. Nekaj let sta bila s 
Francem Kajžarjem tudi trenerja in sta 
svoje izkušnje prenašala na mlajše ge-
neracije, iz katerih sta se rodila še dva 
olimpijca, Joško Kavalar in Robert Ker-
štajn, ki sta se olimpijskih iger udeleži-
la leta 1992, kot prva pod zastavo samo-
stojne Slovenije.
Branko Dolhar je bil po končani špor-
tni karieri kot klubski trener pobudnik 
in vodja dela z mladimi skakalci v Ra-
tečah. Dolgo je deloval kot gonilna sila 
skakalne sekcije in član upravnega 
odbora pri Športnem društvu Planica. 
S svojim širokim znanjem, ki si ga je 
nabral kot dolgoletni državni repre-
zentant in olimpijec leta 1976 v Inns-
brucku, kasneje pa kot FIS tehnični 
delegat in generalni sekretar organi-
zacijskega komiteja Planica, je veliko 
prispeval k delovanju društva ter pustil 
svoj pečat pri razvoju te športne pano-
ge do vrhunske ravni v naši Dolini.
Prav tako so čestitali novima društve-

nima olimpijcema, ki sta februarja na-
stopila v Pekingu, Neži Žerjav in Viliju 
Črvu. Neža je osvojila 53. mesto na 30 
km (najdaljša preizkušnja za ženske), 
55. mesto na skiatlonu in 71. mesto na 
10 km klasično. Vili je osvojil 14. mesto 
v štafeti, 16. mesto v ekipnem sprintu, 
42. mesto v posamičnem sprintu in 69. 
mesto na 15 km klasično.
Aljoša Dolhar se je ob koncu uradnega 
dela v imenu članov društva zahvalil 
tudi predsedniku ND Rateče - Planica 
dr. Robertu Kerštajnu za ves trud in 
čas, ki ju prizadevno vlaga v delovanje 
društva. »Zagotovo naše društvo vsako 
leto z organizacijo tako domačih kot 
mednarodnih tekmovanj, z uspehi na-
ših tekmovalcev v domačem in med-
narodnem merilu, z gojenjem in ohra-
njanjem tradicije nordijskega športa v 
Ratečah pušča v slovenskem prostoru, 

pa tudi širše, neizbrisen pečat. V prid 
temu govori tudi dejstvo, da je naše 
društvo edino športno društvo v Slo-
veniji, ki pod svojim okriljem združu-
je vse nordijske discipline, smučarski 
tek, smučarske skoke in v zadnjih le-
tih tudi nordijsko kombinacijo. Sekcija 
naših kegljačev na ledu in asfaltu pa 
temu dejstvu daje še poseben lesk,« ob 
koncu ponosa ni skrival Kerštajn.
Pripravili so tudi družabno tekmova-
nje – sestavili so pet ekip s tremi člani 
(vsak iz ene sekcije), ki so merili moči 
v kegljanju na asfaltu, teku na smu-
čeh na travi in mini skakalnici. Ekipe 
so vlogo sprejele odgovorno in se do-
bro borile. Predvsem v teku in na ska-
kalnici so poskrbele za unikaten ume-
tniški vtis … Najboljši pa so bili Vesna 
Dolenc, Rok Tarman in Domen Bru-
dar. Za zabavo je skrbel Zahod band.

Start teka na smučeh po travi

Priznanje za Alojza Kerštajna je prevzela 
žena Alenka.

Priznanje za Franca Vidoviča je prevzel sin 
Sandi.
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S Čupakabro 
v krompirjeve počitnice

Žonglerska skupina Čupakabra, ki ustvarja na področju 
cirkusa, je na začetku krompirjevih počitnic, v nedeljo, 
30. oktobra, nastopila pred Slovenskim planinskim mu-
zejem v Mojstrani, med premorom med dvema predsta-
vama pa je bila otrokom na voljo ustvarjalna delavnica 
v muzeju, ki so jo vodile članice Društva prijateljev mla-
dine (DPM) Dovje-Mojstrana. Idejo za nastop Čupakabre, 
ki je pritegnil kar okrog tristo mladih obiskovalcev, je 
dala članica Turističnega društva Dovje-Mojstrana Dani-
jela Gregorčič Kopavnik, dogodek pa so skupaj pripravi-
li turistično društvo, DPM Dovje-Mojstrana in Slovenski 
planinski muzej. Sredstva za ta izjemen spektakel je pri-
speval igralec Matjaž Javšnik z nastopom v dobrodelni te-
levizijski oddaji Lepo je biti milijonar. Takrat se je odločil, 
da osvojeni denar v kvizu nameni otrokom pod Trigla-
vom. Organizatorji pa so se odločili, da bo to en dogodek, 
s katerim bodo lahko razveselili čim več otrok. Sodelovali 
so tudi prostovoljni gasilci PGD Mojstrana, ki so poskrbeli 
za požarno varnost, člani še drugih domačih društev tudi 
za redarsko službo. Vsi so stopili skupaj in otrokom priča-
rali nepozabno doživetje.

Pred Slovenskim planinskim muzejem 
si je izjemen ognjeni in žonglerski 
spektakel ogledalo okrog tristo otrok.

SUZANA P. KOVAČIČ

Čupakabra je navdušila obiskovalce. / Foto: Matjaž Podlipnik

Že več kot 25 let vaša Ortana

Ko napadejo virusi, nagajata previsok krvni sladkor 
in holesterol, ko gre krvni tlak v nebo, bolijo sklepi 
ali pa krčne žile besno utripajo, takrat smo tu za vas. 
Ortana, specializirana trgovina z medicinskimi in 
ortopedskimi pripomočki v Radovljici; tam zadaj, 
za trgovino Tuš, med gasilci in športnim parkom. Pri 
nas dobite vse od prehranskih dopolnil in opornic 
do kompresijskih nogavic pa tudi vse tiste osnovne 
stvari, ki vam olajšajo vsakdan, kot so obliži, kreme, 
maže in termoforji – pa tudi spodbudna beseda in 
uho, da vam prisluhne, se najdeta pri nas. 
Če ste bolj za naravno, pa pri nas najdete Bachove 
esence, tkivne soli in oligoelemente, pospremljene 
z naturopatskimi nasveti, ki z roko v roki z uradno 
medicino poskrbijo, da do zdravja pridete še hitreje. 
Smo pogodbeni dobavitelj ZZZS, tako da vas 
oskrbimo s pripomočki, ki jih na naročilnico predpiše 
vaš zdravnik. Možni sta izdaja in izposoja, poskrbimo 
pa lahko tudi za dostavo.
Prijazno vabljeni! 
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1.nagrada: merilnik krvnega tlaka OMRON M3
2.nagrada: grelna blazin BEURER HK25
3. nagrada: solna lučka 1,5 kg

Križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in 
vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 23. 11. 
2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 
Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega  
Glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Gnezdeca z Almo Rekić

Skrbno natehtane sestavine so že pred 
samim začetkom čakale udeležence, 
saj kot je povedala Alma Rekić, pri sla-
ščicah ni goljufanja in »merjenja na 
oko«. Pri pripravi testa je bilo najprej 
treba poskrbeti za ustrezen kvasni 
nastavek, torej kvas, mlačno mleko in 
sladkor. Rekićeva je poudarila: »Sol je 
smrt za kvas, zato je nikoli ne dodaja-
mo zraven. Vsaka 'kuharija' je proces 
in vse postopke je treba razumeti ter 
upoštevati.« V presejano gladko moko 
smo poleg kvasnega nastavka dodali 
penasto mešanico stopljenega masla, 
jajc, sladkorja in ščepca soli.
Če se vam je v preteklosti že zgodilo, 
da so se na testu pojavile rumene pi-
kice, je to posledica slabo umešanih 
sestavin. »Maščoba masla ob pena-
stem umešanju ustvarja emulzijo in 
toplota staljenega masla povzroči, da 
se sestavine med seboj vežejo in ustva-
rijo gostejšo kremo,« je svoje pekovske 
skrivnosti izdala mojstrica. Po občutku 

smo testu dodali mleko in sledilo je 
gnetenje, gnetenje, gnetenje …
Testo je nato počivalo ter vzhajalo na 
krušni peči, vodja delavnice pa je imela 
za udeležence že novo nalogo: pripravi-

ti je bilo namreč treba nadev. Preprost 
nadev je temeljil na kombinaciji masla 
in sladkorja, ki smo ju ponovno pena-
sto umešali. »Lahko si izberemo poljub-
ne sestavine, gnezdeca so lahko skutna, 
lahko jih napolnimo s pehtranovim na-
devom, orehi …, po želji. Mi bomo poleg 
masla in sladkorja dodali še rozine, ki 
smo jih predhodno namočili v rum,« 
je sestavo nadeva na kratko pojasnila 
Alma Rekić. Vzhajano testo je bilo tre-
ba še razvaljati, namazati z nadevom, 
posuti z rozinami ter spretno zviti, da 
smo ga potem lahko narezali na pri-
bližno 2–3 centimetre debela gnezdeca. 
Gnezdeca smo nato tesno skupaj polo-
žili na pekač in premazali z ostankom 
mešanice sladkorja in masla.
Sledila je peka v krušni peči, iz katere 
je po približno 20 minutah že oma-
mno zadišalo in seveda ne bi bila 
prava kulinarična delavnica, če ne bi 
pripravljenega tudi pokusili.

NIKA TOPORIŠ

Alma Rekić je z veseljem delila svoje znanje in v okviru delavnice izdala marsikatero 
kuharsko skrivnost. / Foto: Tina Dokl

Gnezdeca so bila poleg čudovitega videza in vonja odlična tudi po okusu. / Foto: Tina Dokl

V Liznjekovi domačiji so pred kratkim, 15. oktobra, gostili priznano slovensko 
slaščičarko, kuharsko mojstrico in nekdanjo sodnico resničnostnega šova 
MasterChef Slovenija Almo Rekić, ki je vodila pekovsko delavnico priprave 
gnezdec iz kvašenega testa.
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Izbral sem dostavo 
na bencinski servis, 
ker je na poti!

Izberite tudi vi način prevzema paketa, ki vam najbolj ustreza.
Lahko tudi na najbližji bencinski servis.

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na www.posta.si/enostavna-dostava

• 7 načinov dostave.
• Več kot 1.100 prevzemnih mest. 
• Sledite paketu na sledenje.posta.si.
• Dostava tudi v roku 1 ure.
• Enostavno vračilo paketa.
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 
0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 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. 
PRAZNIČNI BONUS velja za modele: Corsa, Crossland, Mokka, Astra, Grandland ter Combo Life z motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge- odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel 
financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero.
*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). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika
je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM! 
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

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.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

RAZLIČNE ŽELJE, 
ENO VESELJE
VOZILA OPEL S HITRO DOBAVO IN PRAZNIČNIM BONUSOM.


