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OBČINA KRANJSKA GORA, OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Občinska volilna komisija objavlja povzetek sklepa (celoten
sklep je objavljen na spletni strani občine Kranjska Gora) o
določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo v
nedeljo 18. novembra 2018, v Občini Kranjska Gora za volitve
župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti. Objava velja tudi za morebitni drugi krog volitev župana.
Posebej obveščamo krajane Belce, kjer se je volišče ukinilo,
ker občina nima primernega kraja za izvedbo volitev. Volišče
se, tako kot je bilo že urejeno za državne volitve, seli v šolo v
Mojstrani.
Volišča so:
VE-VO- VOLIŠČE
volišče SEDEŽ, OBMOČJE VOLIŠČA
01

KRAJEVNA SKUPNOST RATEČE - PLANICA
RATEČE - PLANICA
Volišče bo: VRTEC RATEČE, RATEČE 18

KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN
PODKOREN
02
	Volišče bo: KRAJEVNA SKUPNOST PODKOREN,
PODKOREN 15
KRAJEVNA SKUPNOST KRANJSKA GORA
KRANJSKA GORA 1
03
	Volišče bo: OBČINA KRANJSKA GORA,
KOLODVORSKA ULICA 1B
KRANJSKA GORA 2
04
	Volišče bo: OSNOVNA ŠOLA KR. GORA,
KOROŠKA ULICA 12
KRANJSKA GORA 3
05
	Volišče bo: OSNOVNA ŠOLA KR. GORA,
KOROŠKA ULICA 12
KRAJEVNA SKUPNOST »RUTE« GOZD MARTULJEK, SREDNJI VRH
GOZD - MARTULJEK
06
	Volišče bo: DOM KRAJANOV, GOZD - MARTULJEK,
ZGORNJE RUTE 85
07
08
09
10
11
901
997

KRAJEVNA SKUPNOST DOVJE – MOJSTRANA
BELCA – UKINJENO
VOLIŠČE PRESELJENO V MOJSTRANO 2
DOVJE
Volišče bo: KULTURNI DOM, DOVJE 109
MOJSTRANA 1
Volišče bo: OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER, A. RABIČA 7
MOJSTRANA 2
Volišče bo: OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBER, A. RABIČA 7
ZGORNJA RADOVNA
Volišče bo: HIŠA TNP, ZG. RADOVNA 21
PREDČASNO GLASOVANJE IN
Volišče bo: OBČINA KR. GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B
GLASOVANJE PO POŠTI IZ SLOVENIJE
Volišče bo: OBČINA KR. GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B
Občinska volilna komisije

Zgornjesav'c pred lokalnimi
volitvami
Zgornjesav'c bo v času volilne kampanje pred lokalnimi volitvami 2018 izšel v petek, 2. novembra 2018. V skladu z zakonom o volilni kampanji (ZVRK, ZVRK-B), revizijskimi poročili Računskega sodišča o objavljanju in financiranju oglasnih vsebin
v času volilne kampanje v občinskih časopisih in programsko
zasnovo Zgornjesav'ca bodo enakopravno obravnavani vsi
kandidati/kandidatke za župana/županjo Občine Kranjska
Gora in liste kandidatov/kandidatk za občinske svetnike.
V času volile kampanje ne bodo objavljena brezplačna propagandna sporočila kandidatov/kandidatk, političnih strank
in drugih organizatorjev volilne kampanje oziroma vsa druga
sporočila, ki bodo po presoji uredništva imela predvsem propagandni značaj. Prav tako ne bodo objavljeni nenaročeni prispevki in pisma bralcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo predvolilna sporočila oziroma navijajo za tega ali onega
kandidata/kandidatko oziroma kandidatno listo ali organizatorja volilne kampanje.
Organizatorjem volilne kampanje bodo v skladu s cenikom oglasnih objav v Zgornjesav'cu zagotovljeni enaki pogoji za objave
volilnih propagandnih sporočil. Uredniški odbor Zgornjesav'ca
se je odločil, da bodo posamezni županski kandidati/tke lahko predstavljeni na tretjini strani, posamezne kandidatne liste
pa na četrtini strani Zgornjeav'ca. Vsa plačana obvestila, propagandna sporočila ter predstavitveni članki bodo v časopisu
posebej označeni in razpoznavni kot propagandno volilno sporočilo. Pri zahtevah po objavljanju propagandnih sporočil na
določenih mestih časopisa bomo spoštovali vrstni red naročil.
Uredništvo

OBČINA KRANJSKA GORA,
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora objavlja:

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
PREDMET RAZPISA:
Enosobno stanovanje št. 2171-150-4, s površino 41,79 m2, v
večstanovanjskem objektu Delavska ulica 8, Mojstrana.
Celotno besedilo razpisa z razpisnimi pogoji je objavljeno
na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu: http://
obcina.kranjska-gora.si/, zavihek: informacije, zavihek:
javni-razpisi, zavihek: oddaja neprofitnih stanovanj v najem
in na oglasni deski Občine.
Zainteresirani prosilci lahko razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobijo na sedežu Občine, soba 6, Alojz
Jakelj, tel. 04 5809 810.
Št. 3522-19/2018-1
Datum: 5. 10. 2018

Župan
Janez Hrovat
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Spet smo zakorakali v jesen. Tisto prijazno, toplo in bogato
jesen, ki nam razda darove narave, ki v naših krajih prinese tudi prvo slano, zlato-rumeno obarva listje v gozdu in
prav umetelno kot najboljši slaščičar posuje naše v temno
modro jesensko nebo štrleče vršace s prvim snegom.
Prav včeraj smo bili priča tej pravljici, ki nam jo je pričarala narava v krajih pod Triglavom. Tistim najvišjim vrhom naše domovine, kjer je dovški župnik, ljubitelj gora in
predvsem velik Slovenec Jakob Aljaž pred 123 leti postavil
stolp, poimenovan prav po njem. Resnično ponosni smo
lahko na dogodke, ki so se v vsej planinski zgodovini vrstili
na Triglavu in v krajih pod njim.
Prav v preteklih tednih smo bili priča demontaži stolpa
ter obnovi pod budnim očesom konzervatorjev v delavnici
gospoda Jovičiča na Jesenicah. V dneh, ko boste prebirali
ta izvod Zgornjesav'ca, pa bo stolp že nameščen na staro
mesto vrh Triglava, kamor ga je s pomočniki postavil prav
Jakob Aljaž.
Kako napreden in vizionarski je bil, govorijo legende in pišejo knjige. Ne le njegove ideje o triglavskih žičnicah in
predoru pod Lukno v Trento, tudi sodelovanje pri sleherni
investiciji v njegovi fari potrjuje mit o njegovi neuklonljivi volji in podjetnem duhu. Prav v letu obnove Aljaževega
stolpa smo, kako zanimivo, ob prenovi vasi Dovje zamenjali tudi vodovod, ki je bil zgrajen prav pod vodstvom Aljaža v tistih časih pred sto in več leti. Prav obnova vasi Dovje
pa je bila letos ena od večjih investicij občine in vesel sem,

Foto: Gorazd Kavčič

Drage občanke, spoštovani občani

da je kljub kar precejšnji prekoračitvi roka izgradnje zaradi
dodatnih nepredvidenih del ta čas v zaključni fazi. Res čudovita vasica na vstopu v občino bo tako z obnovljeno šolo,
gasilskim domom in veliko obnovljenimi fasadami spet v
ponos vsem nam.
V naslednjem letu pa bi se dokončno uredilo še vse ceste,
ki vodijo do nje, tako od nekdanjega Lipa mimo pokopališča, od Kamen do Anceljnove kapele in seveda Gobelo, ki
bo dobila pločnik.
V upanju, da nam mati narava letos podari toplo in s plodovi narave bogato jesen, vas lepo pozdravljam.
Vas župan Jani Hrovat

Zadnja seja sveta v tem mandatu

Obnova trga v Podkorenu

MARJANA AHAČIČ

V teh dneh v Podkorenu potekajo še zadnja dela pri prenovi
infrastrukture vaškega trga. Kot je povedal Blaž Knific, direktor
Komunale Kranjska Gora, bodo dela, če bo šlo vse po načrtih,
zaključena do sredine tega meseca. Izvajalec, ki je bil izbran
na razpisu, podjetje Jeko, bo zamenjal tlakovce in uredil odvod
njavanje.

Prihodnjo sredo se bodo svetniki občinskega sveta Občine
Kranjska Gora zbrali še na zadnji, 24. seji v tem mandatu. Na
dnevnem redu imajo prvo obravnavo odloka o proračunu obči
na za prihodnje leto, ob tem pa še načrt ravnanja z nepremič
nim premoženjem občine za leto 2019, drugo obravnavo odloka
o postopku in merilih za financiranje letnega programa športa
v občini ter v prvi obravnavi odlok o turistični taksi. Obravnava
li bodo tudi poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju
letošnjega leta ter sklep o določitvi cen programa v obeh ob
činskih vrtcih, skupaj s predlogom znižanja plačil staršev. Na
dnevnem redu seje je še sklep o delnem povračilu stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve
ter končna poročila o opravljenih nadzorih zaključnega računa
občine za leto 2017, poslovanja Krajevne skupnosti Podkoren v
letu 2017 in poročilo o opravljenem nadzoru investicije izgra
dnje vodohrana Podkoren. Občinski svet bo obravnaval tudi žu
panov predlog, da Občina Kranjska Gora pristopi h Konvenciji
županov za podnebne spremembe in energijo.
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Reorganizacija centrov za socialno delo
Od ponedeljka dalje so centri za socialno delo, tudi jeseniški, ki pokriva
območje Kranjske Gore, organizirani drugače kot doslej. Slogan reorganizacije
je: Na teren, bližje k ljudem.
URŠA PETERNEL
Center za socialno delo Jesenice je s
prvim oktobrom postal enota Centra
za socialno delo Gorenjska. Kljub novi
organizacijski strukturi pa ostaja na
sedanji lokaciji na Jesenicah in bo
kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov še naprej izvajal strokovne
naloge, socialnovarstvene storitve,
javna pooblastila in različne socialnovarstvene programe. Še naprej
bodo sprejemali vloge ter odločali o
denarni socialni pomoči, varstvenem
dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje, pravici do
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku,

če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.
Kot poudarjajo, bo reorganizacija prinesla koristi predvsem uporabnikom
storitev, saj bodo centri postali dostopnejši, kakovost storitev pa se bo
povečala. Tako naj bi se zaposleni na
lokalni ravni vrnili na teren, kar poudarja tudi geslo reorganizacije: Na
teren, bližje ljudem.
Po novem bo v državi 16 novih centrov
za socialno delo, Center za socialno
delo Gorenjska bo pokrival enote Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka
in Tržič. Vršilka dolžnosti direktorice
Centra za socialno delo Gorenjska bo
Urška Repar Justin, dosedanja direk-

torica Centra za socialno delo Radovljica, vsi ostali dosedanji direktorji
pa do izteka mandata ostajajo pomočniki direktorja.
Na ravni novoustanovljenega centra
za socialno delo bo organizirana skupna splošna služba (kadrovska služba,
računovodstvo, tehnično-administrativna služba ...), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje
postopkov o pravicah iz javnih sredstev: o otroškem dodatku, znižanju
plačila za programe vrtcev, državni
štipendiji, dodatni subvenciji malice
za učence in dijake in subvenciji kosila za učence) in skupna strokovna
služba, ki bo vključevala službo za
koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri).

Mladi bodo sooblikovali proračun
S septembrom se je v Kranjski Gori začelo oblikovanje mladinskega
participatornega proračuna, ki bo mladim omogočal, da občini predlagajo ideje
za občino in zanje glasujejo, občina pa jih bo v prihodnjem letu uresničila.
MARJANA AHAČIČ
Participatorni proračuni so prisotni po vsem svetu, kjer pomagajo ljudem sprejemati direktne odločitve o tem, za kaj
se porabi del občinskega proračuna, pojasnjujejo na občinski
upravi. Mladinski participatorni proračun Občine Kranjska
Gora ima torej preprost cilj - mladim omogočiti soodločanje
o razdelitvi dela občinskega proračuna v skupni višini deset
tisoč evrov. Proces oddaje predlogov in glasovanja poteka
prek spleta na strani www.sodeluj.es, na dogodku v kranjskogorski knjižnici konec septembra pa so mladi lahko ideje
oblikovali tudi skupaj in jih dali na glasovanje.
K oddaji predlogov so vabljeni vsi, ki imajo ideje in predloge,
kako izboljšati življenje v občini Kranjska Gora. Vsi predlogi morajo spoštovati nekaj splošnih kriterijev glede maksimalnega zneska, zakonitosti, uresničljivosti, lokacije ter
skupnega dobrega (več o tem je objavljeno na spletni stra-

ni), kar bo preverjala tudi administrativna komisija. Čeprav
bo podajanje predlogov odprto za vse, bodo glasovali lahko
le mladi s stalnim prebivališčem v občini Kranjska Gora in
rojeni med letoma 1989 in 2003 (vključujoč ti dve leti). To jim
bo omogočala posebna koda, ki jo bodo dobili po pošti na domači naslov. Izglasovane predloge bo Občina Kranjska Gora
umestila v proračun za leto 2019 in jih izvedla.
Predloge je moč oddati še do 14. oktobra, sledil bo administrativni pregled, glasovanje pa bo potekalo med 5. in
11. novembrom. Rezultati bodo objavljeni po 12. novembru.
Mladinski participatorni proračun je del širšega projekta
Odločanje in mladi v Alpah (GaYA), h kateremu je Občina
Kranjska Gora pristopila z željo, da mlade aktivneje vključi v
dogajanje v občini. Sredstva za implementacijo predlogov zagotavlja občina sama, spletno platformo, oblikovanje tiskovin in podporo pa sofinancira Evropski sklad za regionalni
razvoj prek programa Interreg sodelovanja Območje Alp.
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Prenovljen Aljažev stolp je spet na vrhu Triglava
Prav posebno vzdušje je vladalo pred mesecem dni na travniku pod Mojstrano, ko
je helikopter Slovenske vojske v dolino z vrha Triglava pripeljal znameniti Aljažev
stolp. Ker je šlo vse po načrtih, je bil stolp že do konca meseca obnovljen in v sredo
tudi tako, kot je bilo obljubljeno, vrnjen na mesto, kamor ga je pred več kot sto
dvajsetimi leti postavil tedanji dovški župnik Jakob Aljaž.
MARJANA AHAČIČ, URŠA PETERNEL
FOTO: GORAZD KAVČIČ
V petek, sedmega septembra, je bilo v
Mojstrani že zgodaj zjutraj vse nared
za prihod helikopterja z dragocenim
tovorom, Aljaževim stolpom, ki so ga
z namenom temeljite obnove z vrha
Triglava prepeljali najprej v dolino in
nato s tovornjakom po cesti naprej v
Ljubljano. Pestra druščina se je že v
zgodnjem dopoldnevu začela zbirati
na travniku pod Mojstrano, označenem za pristajanje in vzletanje helikopterjev: domačini, naključni obiskovalci, turisti, šolarji ... tisti, ki so se
do stolpa na vrh Triglava povzpeli že
kdo ve, kolikokrat, in oni, ki so izkoristili edinstveno priložnost, da stolp
vidijo v živo, kljub temu da nikoli ne
bodo stali na vrhu najvišje gore pri
nas.
»Zelo razburljivo je! Aljažev stolp sem
do sedaj videla samo na fotografiji.
Natančno takšen je, kot sem ga imela
v spominu. Upam, da ga bom kdaj videla tudi na njegovem pravem mestu,
na vrhu Triglava,« je bila navdušena
Tamara Dragojevič, ki si je prihod
stolpa v dolino prišla pogledat skupaj
s sošolci iz bližnje mojstranške osnovne šole.
»Upam, da ga temeljito popravijo in
gre potem čim prej nazaj na vrh, tja,
koder si ga je zamislil Jakob Aljaž in
kamor sodi,« je pripomnil domačin Janez Brojan, starosta gorskega reševanja v Sloveniji. »Nič ne bom hodil gor
zdaj, ko je vrh brez stolpa. Ni enako,«
je bil odločen mož, ki ima sicer na vrh
Triglava številne izjemne spomine. Od
tistih lepih, kot je spomin na dan, ko
so leta 1991 tam prvič izobesili slovensko zastavo, do onih drugih, žalostnih,

Tik pred vzletom je stolpu srečno zaželel "triglavski župnik" France Urbanija.

Aljažev stolp je v Mojstrano pripeljal helikopter Slovenske vojske, od tam naprej v
Ljubljano pa so ga s tovornim vozilom prepeljali po cesti.
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Stolp so z veliko mero srčnosti obnovili v jeseniškem podjetju KOV.

Obnovljen stolp na poti nazaj na vrh Triglava

ko je, kot je povedal, najvišjega Slovenca Ludvika Bunderla leta 1978 le dvajset
metrov stran od stolpa ubila strela.
Akcija se je sicer začela ob približno
5. uri zjutraj, ko so se vodja projekta
dr. Martin Kavčič z Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki upravlja stolp, Gorazd Lemajič z Narodnega muzeja in Igor Peršolja z Restavratorskega centra s Kredarice povzpeli
na vrh Triglava in opravili še zadnje
priprave na prevoz stolpa. Nekaj mi-

»Za naše podjetje je to izjemna promocija, v čast nam je, da lahko sodelujemo pri obnovi stolpa, ki je slovenski
nacionalni simbol,« je povedal direktor
podjetja Vojo Jovičić. Obnova je potekala dva tedna; stolp so razstavili, speskali in tako odstranili stare premaze
in rjo, zatem pa nanesli temeljni premaz in nato še končni premaz. Obnovili so tudi odprtine oziroma okna na
stolpu ter kapo stolpa, ki je bila zaradi
udara strel in poškodb zaradi cepinov
tudi najbolj poškodovana. Kot je dejal Jernej Hudolin, direktor Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije,
so v podjetju KOV opravili odlično delo,
stolp so obnovili z veliko pazljivosti in
ogromno mero srčnosti.
Obnovljeni stolp so v sredo že vrnili nazaj, tja, kamor ga je pred 123 leti
postavil Jakob Aljaž. Helikopter Slovenske vojske je po skoraj dveh urah
čakanja na primerno vreme v sredo
ob 11.33 v prvem naletu s heliodroma
v Mojstrani najprej na vrh Triglava
odpeljal ekipo mojstrov iz jeseniškega
podjetja KOV, ki so sodelovali tudi pri
sklepnem dejanju: namestitvi stolpa
na nove, ojačane temelje in pričvrstitvi na štiri jeklenice na vrhu Triglava. V drugem naletu ob natanko 11.48
pa je helikopter iz Mojstrane odpeljal
še sam stolp; tik pred vzletom je stolpu srečno zaželel "triglavski župnik"
France Ubanija. Spremljajoči dogodek

nut po pol deseti je proti Triglavu poletel helikopter Slovenske vojske, na
katerega so potem privezali stolp.
Kot je pojasnil generalni direktor
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Jernej Hudolin, so nato v ateljeju
restavratorskega centra v Ljubljani
najprej opravili še nekaj raziskav in
ga natančno dokumentirali, nato pa
so stolp odpeljali nazaj na Gorenjsko:
v kovinarsko delavnico podjetja KOV,
kjer so ga tudi dejansko prenovili.

V čas pred 123 leti, ko so fantje iz Mojstrane stolp po delih znosili na vrh Triglava, je
obiskovalce dogodka popeljal zgodovinski lik, gorski vodnik in pomočnik Jakoba Aljaža
Janez Klinar - Požganc.
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Med šolarji, ki so si prišli od blizu pogledat Aljažev stolp, je bila tudi Tamara Dragojevič.
ob vrnitvi stolpa na Triglav so pripravili Turizem Kranjska Gora, Turistično
društvo Dovje - Mojstrana in Slovenski
planinski muzej. V čas pred 123 leti, ko
so fantje iz Mojstrane stolp po delih
znosili na vrh Triglava, je obiskovalce
dogodka popeljal zgodovinski lik, gorski vodnik in pomočnik Jakoba Aljaža
Janez Klinar - Požganc. Kot je dejal, so
ga 7. avgusta 1895 "vkup sklampfali", in
to v pičlih petih urah. A če so bili takrat
prepričani, da bo stolp v petih letih "rja
požrla", je vendarle vremenu in ostalim neprilikam kljuboval kar 123 let.
Srečno pot nazaj na vrh Triglava so
obnovljenemu stolpu v sredo zaželeli
državni sekretar na ministrstvu za
kulturo Vojko Stopar, župan Občine
Kranjska Gora Janez Hrovat, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Jernej Hudolin, direktorica
Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik, podpredsednik Planinske
zveze Slovenije Miro Eržen in direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič. Dogodka se
je udeležila tudi množica ljubiteljev
gora, med njimi tudi najbolj zvest
obiskovalec Triglava Franjo Potočnik,
"triglavski župnik" France Urbanija in
množica otrok in mladine. Vsi so dobili še zadnjo priložnost, da so se pri
stolpu tudi fotografirali.
Bo pa tudi od odnosa planincev, ki
množično obiskujejo Triglav, odvisno,

koliko vzdrževalnih del bo na stolpu
potrebnih v prihod
nje, so poudarili
vsi, ki so sodelovali v projektu obnove.
Pozvali so k spoštljivemu odnosu do
stolpa ali kot je dejal Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije:
"Čas je in priložnost, da prenovimo
tudi svoj odnos do stolpa."
Zadovoljstvo, kako so obnovili stolp, je
izrazil tudi Zvone Frantar iz Društva
prijateljev Triglava, ki je bil na Triglavu vsaj tristokrat, kar dvakrat pa je
tudi sodeloval pri barvanju stolpa na

vrhu Triglava. Nazadnje so ga barvali
julija leta 2013, ko so štirje fantje v nahrbtnikih nesli barvo na Triglav. Kot
nam je povedal, se stolp najbolj poškoduje pozimi, ko je zasut s snegom
in ga planinci poškodujejo s cepini.
Poleg tega so veliko škode povzročili
planinci, ki so na stolp lepili nalepke. Frantar je povedal, da bodo vsi, ki
so sodelovali pri prenovi, stanje stolpa spremljali tudi v prihodnje, da bi
"pleh, ki ima dušo", na vrhu Triglava
stal še vsaj naslednjih sto let.

Prvi prihod Aljaževega stolpa v dolino so z navdušenjem spremljali številni domačini,
obiskovalci in turisti, pa tudi šolarji iz bližnje mojstranške osnovne šole in vrtca.
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Odprli prenovljeno Korono
Konec septembra so tudi uradno odprli igralniško-zabaviščni center Korona v
Kranjski Gori. Za svojo največjo investicijo v zadnjem desetletju je družba Hit
namenila več kot osem milijonov evrov. Pridobitev je pomembna tudi za turizem
v Zgornjesavski dolini, saj omogoča širitev na bolj oddaljene in zahtevnejše trge.
MARJANA AHAČIČ
Kot pojasnjujejo v družbi Hit, so za prenovo, ki so jo zaključili v dobrem letu
dni, namenili 8,3 milijona evrov. Prenovljeni zabaviščno-igralniški kompleks
pa ima zdaj dodatnih tristo kvadratnih
metrov igralniške površine, kamor so
namestili nove igralne naprave. Igralnico so tudi sicer popolnoma prenovili – vključno s prireditveno dvorano
Teater, ki je namenjena družabnim
dogodkom, koncertom in prireditvam
ter sprejme do 450 gostov. Obnovljena
sta tudi hotelski del kompleksa ter
kuhinja in restavracija.
Hotel Korona po prenovi nudi namestitvene kapacitete kategorije štirih
zvezdic za šestdeset gostov, 24 sob
in šest apartmajev je opremljenih z
različnimi detajli gozda in alpskega
sveta, vse nastanitvene enote imajo

dostop na teraso oz. atrij, od koder se
pogled odpira prek potoka Pišnica do
osrednjega dela Kranjske Gore, smučišč ter okoliških gora. Prenova hotelskega dela, ki je trajala od marca do
konca julija, je bila načrtovana in izvedena v nizkoenergijskem standardu, poudarjajo v Hitu. Hotelske sobe

V Koroni so temeljito prenovili
igralnico – vključno s
prireditveno dvorano Teater,
ki je namenjena družabnim
dogodkom, koncertom in
prireditvam ter sprejme
do 450 gostov. Obnovljena
sta hotelski del kompleksa
ter kuhinja in restavracija.
Celotna investicija je vredna
8,3 milijona evrov.

in apartmaji so zelo dobro zvočno in
toplotno izolirani ter kakovostno zastekljeni. Nova kuhinja zagotavlja
vrhunsko ponudbo à la carte restavracije Montana in samopostrežne
restavracije Garden. Ob restavraciji je
svoj prostor dobila nova kavarna s panoramsko zunanjo teraso ter družabnim prostorom. Predvidena navadna
doba vračanja investicije je sedem let,
so še pojasnili.
"Zabaviščni center Korona predstavlja za družbo Hit vstopno točko za
avstrijski trg in je zato zanje strateškega pomena, poudarjajo v Hitu, kjer
so prepričani, da jim bo novi produkt
omogočal ohranjanje konkurenčnosti
na obstoječih trgih, tržne aktivnosti pa
bodo odslej še aktivneje usmerjene na
nove, bolj oddaljene trge ter segmente
gostov z višjo kupno močjo. "Igralniški
gostje za destinacijo Kranjska Gora

Za temeljito prenovo igralniško-zabaviščnega centra Korona so v Hitu namenili več kot osem milijonov evrov.
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predstavljajo pomemben vsesezonski
turistični segment, Korona pa je zelo
dober primer, kako povezati igralniško in turistično destinacijsko zgodbo," poudarjajo v družbi Hit.
Blaž Veber, direktor zavoda Turizem
Kranjska Gora, poudarja pomen centra
Korona tako za lokalno okolje kot širši
slovenski turistični prostor. Prepričan
je, da bo Korona v prenovljeni podobi
prispevala k rasti dodane vrednosti
kranjskogorskega turizma. "Kranjska
Gora se z letošnjo novo marketinško
kampanjo Kranjska Gora 365 trudi, da
bi destinacija postala prepoznana skozi celo leto. Ko je Hit pred več kot 25 leti
tu odprl prvo igralnico, je bila Kranjska
Gora znana kot zimsko smučarsko središče, zdaj pa v poletni sezoni ustvarimo že 65 odstotkov vseh nočitev, od
tega dvajset odstotkov v avgustu. A
ugotavljamo, da se pozitivni rezultati
usmeritve razpršitev sezone že kažejo, saj smo do začetka meseca avgusta
beležili v povprečju več kot 25-odstotno
rast nočitev v primerjavi z lanskim
enakim obdobjem. To je pomembno tudi zato, ker želimo podjetjem, ki
delujejo v Kranjski Gori in zaposlujejo ljudi, ki tu živijo, nuditi možnost
celoletnih zaposlitev. Upam, da se bo
ta trend nadaljeval in da bomo znali

Hotelski del nudi
namestitvene kapacitete
kategorije štirih zvezdic
za šestdeset gostov; 24
sob in šest apartmajev je
opremljenih z različnimi
detajli gozda in alpskega
sveta.
obiskovalcem ponuditi čim več, saj se
bodo le na podlagi pozitivne izkušnje k
nam radi vračali."
Skupina Hit je sicer v prvih osmih mesecih letošnjega leta v namestitvenih
kapacitetah na destinaciji Kranjska
Gora, kjer delujejo Hit Alpinea, hotel
Špik in hotel Korona, ustvarila več kot
230 nočitev, kar je dobrih pet odstotkov več kot v primerljivem obdobju
v lanskem letu. Skupina Hit s skupaj
štiristo zaposlenimi v Kranjski Gori
sicer predstavlja največjega zaposlo-

Vodja igralnice Tomaž Repinc in nekaj dni kasneje razrešeni predsednik uprave družbe
Hit sta prerezala vrvico in simbolično odprla prenovljeno Korono. /Foto: Alenka Brun
valca na področju turizma v destinaciji, v proračun občine pa je samo lani
z vplačili koncesijskih dajatev prispevala 1,4 milijona evrov.
V igralnici, ki je z obratovanjem začela leta 1991, je zdaj zaposlenih 161 ljudi,
od tega je šest takih, ki so Koroni zvesti vse od njenega odprtja. Odprli so jo
kot Hit Casino v prostorih nekdanjega hotela Relax, opremljena je bila s
115 igralnimi avtomati in 15 igralnimi
mizami, zaposlitev pa je našlo štirideset zaposlenih. Zadnje večje obnove
je bila igralnica deležna pred skoraj
dvajsetimi leti, leta 1999, leta 2015 pa
so prenovili eno nadstropje v hotel-

skem delu kompleksa. Korona sicer
od odprtja pred 25 leti beleži skupaj
več kot 5,7 milijona obiskov gostov iz
več kot 160 različnih držav, med njimi
pa prevladujejo Avstrijci (47 odstotkov)
in Italijani (33 odstotkov), Slovenci so
s 14-odstotnim deležem na tretjem
mestu. Kot poudarja vodja igralnice
Tomaž Repinc, so v Koroni zelo zadovoljni, da so lastniki razumeli in podprli odločitev o temeljiti prenovi igralnice. "Drugi del naše prednosti pred
konkurenti pa je v obilici kvalitetnih
dogodkov, ki jih ponujamo gostom,
ter v prijaznosti in domačnosti, ki nas
dela drugačne in boljše od drugih."

Sobe so opremljene z različnimi detajli gozda in alpskega sveta, vse imajo dostop na
teraso oz. atrij, od koder se pogled odpira prek Pišnice do osrednjega dela Kranjske
Gore, smučišč ter okoliških gora. / Foto: Gorazd Kavčič
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Množica pohodnikov na Tromeji
Tradicionalnega Srečanja na Tromeji so se udeležili pohodniki s slovenske,
italijanske in avstrijske strani. Med obiskovalci tako domačini kot tudi
številni pohodniki in turisti.
MARJANA AHAČIČ
Kot da bi se narava želela oddolžiti za
lanski dež, ki je odplaknil tradicionalno Srečanje na Tromeji, je letošnje idilično zgodnjejesensko vreme v začetku
septembra poskrbelo, da so se na 1500
metrov visoko Peč nad Ratečami že vse
od zgodnjih jutranjih ur vile kolone
pohodnikov z vseh treh strani: italijanske, avstrijske in slovenske, rateške.
"Ta kraj je vedno predstavljal stičišče
narodov na tem območju. Dobro se še
spomnim časov, ko so na avstrijski
strani prodajali kavo, na italijanski riž,
mi pa smo vse to kupovali in prek meje
nosili v Slovenijo. Takrat so bila srečanja na Tromeji posebna na drugačen
način; zdaj pa je bistvo tega območja
združevanje in povezovanje združenega turistično in kulturno. Sožitje med
tremi narodi, posebno med tremi občinami pa je seveda kot vedno odlično.
Upam, da nam v prihodnje uspe še kakšen večji skupni mednarodni projekt,
morda na področju infrastrukture," je
na srečanju povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat.
Organizatorji Turistično društvo Rateče so bili letos upravičeno zelo zadovoljni z obiskom; ocenjujejo, da se je
na Tromeji zbralo kar okoli pet tisoč
pohodnikov. "Gre za edinstven prostor
v Evropi, kjer se stikajo tri narodnosti, tri jezikovne skupine: slovanska,
romanska in germanska. Fizičnih
meja med nami ni več, tudi organi-

V nedeljo, 21. oktobra,
pripravljajo tradicionalni
Rateški smnj. Prireditev se
bo začela ob 9. uri, stojnice
s pijačo in hrano ter domačo
in umetno obrtjo pa bodo na
Trgu na Gorici postavljene do
14. ure popoldan.

Sončna septembrska nedelja je na Tromejo privabila številne planince z vseh treh strani.
zatorji smo zelo povezani med seboj.
Občutek, da si lahko v nekaj sekundah
v treh državah, pa je izjemen," je povedal predsednik turističnega društva
Rateče Primož Oman.
In obiskovalci? Mladi Davor Mrvič iz
Mojstrane je za pot iz Rateč do vrha
Peči potreboval borih 47 minut. Prišel

je zato, ker mu je všeč razgled, občutek,
da je v treh državah naenkrat, in ljudje, ki so prijazni in dobre volje. Matjaž
Podlipnik je bil na srečanju že mnogokrat. Vleče ga druženje – pa tudi sam
1508 metrov visoki hrib, ki mu, kot pravi, sicer pravimo Tromeja, a to v resnici
ni. "Tudi na drugi strani živijo Slovenci,

Župan Janez Hrovat se je tradicionalno srečal s predstavniki Trbiža in Podkloštra.
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čeprav jih ni več veliko: v Rožu, Podjuni in Ziljski dolini.
Zelo vesel sem, da se je naredil takšen čudovit dan. Pripeljal sem tudi sina Aljaža, da mu pokažem čudovit razgled
na kraje, kjer so živeli naši predniki." Aljaž je dodal: "Pot
se mi je zdela kratka, šel sem prostovoljno, najbolj so mi
všeč italijanski makroni. Nisem prvič in bom še prišel."
Marjan Tolar iz Mojstrane se je poti lotil počasi, zato je
zanjo potreboval slabi dve uri. "Vsaj desetkrat sem bil že
na srečanju, na katerem se običajno dobimo s prijatelji
iz Avstrije in Italije. Zelo zadovoljni smo, da je lepo vreme
in odlično vzdušje."
Miha Oblak z Jesenic je prišel s kolesom, s starši se je
odpravil na družinski izlet. "Za pot sem potreboval uro in
pol, bilo je kar naporno. Tu sem prvič in mi je zelo všeč.
Najboljši je občutek, da sem na treh mejah. Posebno se
veselim poti nazaj," je povedal z nasmehom.
Marjana Cimprič, ki je prišla s prijatelji, pa je doma v
Kočevju. "Vredno se je bilo potruditi, najbolj so mi všeč
veseli ljudje, pogled na gore in čudoviti razgledi."
Kot je v imenu organizatorjev povedala Tina Brlogar, so
bili v Ratečah tako z 38. Srečanjem na Tromeji kot 25.
Vaškim dnem, ki so ga tradicionalno organizirali 15. avgusta, zelo zadovoljni. Tudi zato, ker je pri organizaciji
sodelovalo veliko število prostovoljcev: na vaškem dnevu
okoli trideset, na Tromeji pa kar petdeset. "Obe prireditvi sta tradicionalni. Prva obuja in ohranja kulturno in
etnološko noto kraja, povezuje domačine, da ta dan stopijo skupaj in pokažejo obiskovalcem bogato dediščino
kraja, seveda pa tudi zato, da se malo pozabavajo.
Srečanje na Tromeji pa je namenjeno druženju prebivalcev obmejnih občin. Pred skoraj štiridesetimi leti je bil
to fenomen, na ta dan so se odprle meje, ljudje so lahko
prosto prehajali iz ene države v drugo, kar se je ohranilo
do danes, res da v nekoliko spremenjeni obliki, pa vendar. Še vedno se na Tromeji srečajo ljudje, ki se vidijo
običajno le enkrat na leto, na Tromeji."
Sicer pa v Ratečah tudi jeseni beležijo pestro dogajanje.
Prejšnji četrtek so tako gostili predavanje Petre Škarja z
naslovom Virusi Slovenije. "Predavateljica nam je predstavila nekaj virusov ("To se ne izplača ...", "Ah, to je pa
predaleč ...", "Da slučajno ne (pro)padeš ...", ki nas omeju-

Na Peč nad Ratečami je prišlo tudi veliko družin in prijateljskih
skupin; uživali so v sončni nedelji.

Tina Brlogar in predsednik turističnega društva Rateče Primož Oman

Planinci so uživali v druženju, dobri hrani in čudovitih razgledih.

Mojstrančan Davor Mrvič je na srečanje prišel kar s kolesom.

jejo pri vsakdanjem življenju in v poslu. Udeleženci predavanja smo prejeli tudi nekaj motivacijskih nasvetov, kako
ravnati v situacijah, ko je v okolju preveč virusov, ki nas
omejujejo. Predavateljici pa je na koncu namenila kratko
pesem gospa Mira Smolej iz Kranjske Gore."
Ta mesec, natančneje v 21. oktobra, pa pripravljajo tradicionalni Rateški smnj. Prireditev se bo začela ob 9. uri,
stojnice s pijačo in hrano ter domačo in umetno obrtjo pa
bodo na trgu na Gorici postavljene do 14. ure popoldan.
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Pogledali so, kaj vse ljudje odložijo
v zabojnike za embalažo
V sklopu akcije Očistimo Slovenijo so policisti, inšpektorji in delavci Komunale
pregledali, kako v Kranjski Gori ločujejo odpadke. Pregled zabojnikov na
dveh ekoloških otokih je pokazal, da je številnim še zmeraj vseeno, kam
odvržejo svoje odpadke.
MARJANA AHAČIČ
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) je ob akciji
Očistimo Slovenijo 2018, ki so jo organizirali Ekologi brez
meja, tudi v Kranjski Gori opravil nadzor ekoloških otokov.
K sodelovanju so povabili policiste Policijske postaje Kranjska Gora in Komunalo Kranjska Gora. Kot je povedal vodja
MIR Boštjan Omerzel, so z akcijo želeli pregledati stanje na
ekoloških otokih in ponovno opozoriti na nujnost pravilnega ločevanja odpadkov. V sklopu akcije so na dveh lokacijah eko otokov, v Trgovsko-poslovnem centru in v Jasni,
preverili, kaj je odloženo v posameznem zabojniku za ločeno zbiranje. Ob pomoči sodelavcev komunalnega podjetja
so izpraznili vsebino zabojnikov za embalažo in natančno pogledali, kaj vse vsebujejo. Kar težko je verjeti, kaj vse
so našli na plastični ponjavi, na katero so stresli vsebino
zabojnikov; embalaže je bilo v kupu ostankov hrane, steklenic, papirja in drugih odpadkov pravzaprav še najmanj.
"Opažamo, da kljub opozorilom, akcijam ozaveščanja in
vzpostavljeni dežurni službi v času sezone, ko so naši delavci na terenu tudi ob sobotah in nedeljah, žal kakšnega
posebnega napredka na področju ločenega zbiranja odpadkov ni," ugotavlja Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska
Gora. "Najbolj žalostno se mi zdi, da je po različnih smetnjakih tako veliko odvržene hrane."
"Takšno nepravilno odlaganje ni pošteno do tistih, ki se
trudijo in vestno ločujejo odpadke," je poudaril. Poleg tega
napačno ločeni odpadki povzročijo kopico težav sodelavcem javnega komunalnega podjetja Komunala Kranjska
Gora, ki morajo delovnik preživeti ob brskanju po odpadkih, ki se jih nekomu ni ljubilo pravilno ločiti ...
Kot je povedal občinski inšpektor Gregor Jarkovič, globa
za neustrezno ločevanje odpadkov znaša štiristo evrov. In
kako odkrijejo kršitelje? V vrečkah z nepravilno ločenimi

Takšno nepravilno odlaganje ni pošteno do
tistih, ki se trudijo in vestno ločujejo odpadke.
Poleg tega napačno ločeni odpadki povzročijo
kopico težav delavcem javnega komunalnega
podjetja, ki morajo delovnik preživeti ob
brskanju po odpadkih, ki se jih nekomu ni
ljubilo pravilno ločiti ...

Vsebina zabojnika za embalažo na ekološkem otoku v Jasni:
embalaže je bilo na kupu smeti, ki so ga pregledali inšpektorji in
delavci komunale, pravzaprav še najmanj.

Kar težko je verjeti, kaj vse so našli na plastični
ponjavi, na katero so stresli vsebino zabojnikov
za embalažo; te je bilo v kupu ostankov
hrane, steklenic, papirja in drugih odpadkov
pravzaprav še najmanj.
odpadki najdejo naslov na računu za dostavo hrane, položnico, pogodbo, kuverto z naslovom ...
Kot je še povedal Knific, jeseni nadaljujejo nadzor, kršiteljev pa odslej ne bodo več le opozarjali, ampak tudi sankcionirali. Občane in obiskovalce Kranjske Gore in tiste, ki
imajo v občini počitniške objekte in tu preživljajo samo
konce tedna, pa pozivajo, naj se vendarle potrudijo in pravilno ločujejo odpadke ter s tem naredijo nekaj za okolje
in zanamce.
"Možnosti, da to storijo, je prav gotovo dovolj. Ekološki
otoki so lepo urejeni, zbirni center, kamor občani lahko
pripeljejo odpadke, je odprt tako, da je prilagojen posameznikom. Doslej smo bili prepričani, da to zadošča; kot kaže,
pa bo vendarle treba tiste, ki se nikakor ne morejo navaditi
na to, da v razvitih družbah odpadke že dolgo ločujemo,
tudi sankcionirati.
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Novo življenje odsluženih predmetov
Pri delovanju Centra ponovne uporabe Jesenice sodeluje tudi Komunala Kranjska
Gora. Občani lahko še uporabne predmete odložijo v poseben zabojnik v zbirnem
centru na Tabrah. Novo življenje teh predmetov pa si lahko ogledajo na Jesenicah,
kamor jih vabijo tudi v kavarniško popravljalnico.
URŠA PETERNEL
Na Jesenicah, na Titovi 49 (v stavbi
JEKO), deluje Center ponovne uporabe
Jesenice, pri delovanju katerega sodelujeta javni komunalni podjetji JEKO
Jesenice in Komunala Kranjska Gora.
Kot so ugotavljali, se v smeteh znajde ogromno stvari, ki jih ljudje ne potrebujejo ali želijo več, so pa še vedno
uporabne. Zato so v zbirnih centrih
(tudi na Tabrah) namestili posebne
zabojnike, kamor občani lahko oddajo
takšne predmete (denimo oblačila, plišaste igrače, zavese, posteljnino, stole,
kredence, knjige, športno in otroško
opremo, gospodinjske aparate in pripomočke ...). Lahko pa jih prinesejo tudi v
Center ponovne uporabe Jesenice, kjer
jih zaposleni pregledajo in uredijo, jim
s tem dajo novo vrednost in jih ponudijo v nakup po simboličnih cenah. S
tem spodbujajo zmanjševanje količine
odpadkov in prispevajo kamenček v
mozaik krožnega gospodarstva.

Ljudje prihajajo popravit
različne stvari, zašit raztrgane
hlače ali krilo, kakšno staro
oblačijo pridejo predelat ali
polepšat. Pod vodstvom šivilje
lahko izdelajo ljubke drobne
predmete, kot so denimo
vrečke za sadje iz starih zaves,
predpasnike iz odsluženih
kavbojk, žepke za mobilni
telefon ali toaletne torbice
iz starih srajc ... Lotijo se
tudi popravil gospodinjskih
aparatov, izdelkov iz lesa,
pohištva ...
V sklopu centra vsak mesec pripravijo tudi dogodek, imenovan Repair
Cafe oziroma kavarniška popravljalnica. Obiskovalci se lahko pod
vodstvom mojstrov lotijo osnovnih
popravil in predelav izdelkov, ki jih

Ena prvih obiskovalk Repair Cafeja na Jesenicah je bila gospa
Nada iz Mojstrane, ki je prišla po pomoč pri obnovi stolov.

prinesejo v popravilo. "Na voljo je kar
nekaj materiala, orodja, predvsem
pa znanja in izkušenj. Na Repair
Cafe lahko priromajo oblačila, manjši kosi pohištva, nešteto drobnarij,
tehnični izdelki, igrače, drobni kuhinjski inventar, okrasni izdelki ...
Lastnik izdelka osebno sodeluje pri
popravilu in s tem pridobi nove spretnosti. Vsekakor se spremeni tudi odnos do izdelkov, ki smo jih že kupili
in so še primerni za ponovno uporabo. S tem pa vplivamo na zmanjšanje ponovnih nepotrebnih nakupov,
na porabo surovin, energije, vode,
kemikalij, emisij CO2, onesnaženje
..." pravi promotorka ponovne uporabe Urška Trojar.
Na srečanjih tudi poklepetajo, izmenjajo ideje in seveda spijejo kavo ali
čaj.
Repair Cafe na Jesenicah deluje vsak
zadnji petek v mesecu, Center ponovne uporabe Jesenice pa je odprt od torka do sobote.

Stari, a še vedno uporabni predmeti na policah Centra ponovne
uporabe Jesenice dobijo novo življenje.
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Sejem letos v
znamenju koles

Nova kegljaška sezona
Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora, ki tekmujejo v tretji
slovenski ligi – zahod, so septembra začeli novo sezono. V prvem krogu so gostovali pri drugouvrščeni ekipi lanskoletne lige
Adrii iz Kopra in izgubili z rezultatom 3306 : 3126, v setih 6 : 2.
Od Kranjskogorčanov sta bila najboljša Dušan Juko (563 podrtih
kegljev) in Miran Sluga (537). V drugem krogu so gostili ekipo
Adergas iz Kranja in po izenačeni igri zmagali z rezultatom 3302
: 3261, v setih je bilo 6 : 2. Od Kranjskogorčanov je bil znova najboljši Dušan Juko (581), sledili so Milovan Radonjič (572), Drago
Filipaj (557) in novinec v ekipi Tomo Toman (550).

Septembra so pri Domu Viharnik v Kranjski Gori znova
pripravili sejem treh dežel. "Peti sejem treh dežel je bil letos obarvan nekoliko drugače. Odločili smo se, da tri meje
tokrat oblečemo v tri generacije. Sprehodili smo se skozi
čas in odkrili mnogo zanimivosti o predmetu, ki se vozi
na dveh kolesih," so o sejmu povedali v Viharniku.
Zbrane so obiskali člani društva Rovtarji, ki so se pripeljali s kolesi, starimi več kot petdeset let. Zakonca Meglič

OPOZORILO
ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI
OB OBČINSKIH CESTAH
Ob rednih pregledih in nadzorih občinskih cest smo opazili,
da lastniki oziroma sosedje ob občinskih cestah vegetacije še
niso porezali oziroma jo uredili, kot se to od njih pričakuje in
jim zakonodaja nalaga.
Zakon o cestah (Ur. l. št. 109/2010) namreč v 98. členu dolo
ča, da v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča
občinske ceste z železniško progo ali v območju cestnih pri
ključkov na občinsko cesto ter na notranji strani cestnih krivin
ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti
objektov, naprav itd., kar bi oviralo preglednost cest in križišč
ali priključka.
Globa za navedeni prekršek znaša 500 evrov za posameznika.

Zbrane so obiskali člani društva Rovtarji, ki so se pripeljali
s kolesi, starimi več kot petdeset let.
pa sta stanovalce doma prišla pozdravit v suknji, stari več
kot 150 let. Sledila je predstavitev obdobja, ko so na dvoriščih kraljevala dekleta na ponijih in fantje, ki so tekmovali s kolesi BMX in dirkalnimi kolesi. Za piko na i pa so
Viharnikov vrt zavzeli še najmlajši – generacija "bajkerjev", rolarjev in kotalkarjev. Za dobro voljo je z zanimivim
izborom glasbil in kar nekaj svojimi prigodami poskrbel
ansambel Suha špaga.

Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora
(Ur. l. št. 87/2008) v 13. členu določa dolžnost lastnikov, na
jemnikov in uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in drugih
zgradb, da posekajo veje, grmovje in živo mejo, ki ovira pro
met vozil in pešcev na javnih krajih.
Globa za navedeni prekršek znaša 200 evrov za posameznika.
V kolikor zavezanec vegetacije ne uredi v roku, ki mu je postav
ljen s strani nadzornega organa, vegetacijo uredi vzdrževalec
ceste na stroške zavezanca.
Opozarjamo, da je treba za vegetacijo skrbeti skozi celo
leto in zagotavljati minimalno polje preglednosti.

Vljudno prosimo, da v izogib sankcijam do 31. 10. 2018 uredi
te vegetacijo v skladu z zakonodajo.
Lep pozdrav!
Komunala, Kranjska Gora, d. o. o.

www.obcina.kranjska-gora.si

Previsoka vegetacija ob občinskih cestah predstavlja oviro,
prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu,
zato vse sosede ob občinskih cestah opozarjamo in pozivamo,
da uredijo vegetacijo. Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica bo v primeru
prijave zoper odgovorne uvedel postopek skladno z določili
Zakona o inšpekcijskem postopku in Zakona o prekrških.

Za piko na i pa so Viharnikov vrt zavzeli še najmlajši – generacija
"bajkerjev", rolarjev in kotalkarjev.
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Opravljene prve analize
promocijskega dne v Vratih
Promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata je
v celoti uspel, so po analizi projekta, ki so ga izpeljali
sredi letošnjega avgusta, zadovoljni organizatorji.
MARJANA AHAČIČ,
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Občina Kranjska Gora si skupaj s partnerji že dolgo prizadeva trajnostno
urediti promet v dolini Vrata, eni izmed
najlepših alpskih dolin v Triglavskem
narodnem parku, ki je tudi izhodiščna
točka za mnoge pohodnike. Sredi avgusta so zato tam izvedli Promocijski
dan umirjanja prometa in spodbujanja
trajnostne mobilnosti. Ta dan so obiskovalci svoja vozila lahko pustili na
enem izmed brezplačnih parkirišč v
Mojstrani in se nato v dolino podali peš,
s kolesom ali brezplačnim javnim prevozom. V dolino pa so spustili le toliko
motornih vozil, kolikor je bilo prostih,
sicer plačljivih, parkirnih mest pri slapu Peričnik in pred Aljaževim domom.
Delovna skupina, v kateri so predstavniki občine (podžupan Bogdan Janša,
koordinator projekta), Triglavskega
narodnega parka (direktor Janez Rakar
in strokovna sodelavka Majda Odar)
ter predstavniki društev in lastnikov
zemljišč, je na sestanku v prostorih
Slovenskega planinskega muzeja konec septembra opravila analizo dneva
in se seznanila z anketo in drugimi aktivnostmi, ki so jih izvedli na promocijskem dnevu 18. avgusta.
"Generalna ocena vseh je, da je promocijski dan v celoti uspel. Rezultati
ankete nakazujejo, da razmišljamo

pravo smer in nas usmerjajo v hitro
ukrepanje v smeri predlaganih rešitev
ter faznost projekta," je po sestanku
povedal podžupan Bogdan Janša.
Kot je pojasnil, prva faza ukrepov
predstavlja protiprašno zaščito ceste
(asfalt), prenos oziroma prekategorizacijo ceste z države na občino in
vzpostavitev prometnega režima. "Zavedamo se in hvaležni smo tudi za
izjemno pozitivno podporo medijev
in ozaveščenost obiskovalcev, ki so
razumeli sporočilo tega dneva," še poudarja Janša in ob tem kot domačin
dodaja svoja opažanja, da obisk doline
tudi v septembru ni pojenjal. "Še posebej preseneča obisk med tednom, kar
pomeni, da se ob lepem vremenu sezona podaljšuje v pozno jesen."
Z zaključki in analizo ankete bodo
predstavniki delovne skupine v kratkem seznanili tudi obe pristojni ministrstvi. "Naš cilj je, da se čim prej
uskladimo in poenotimo okrog zadnjih še odprtih zadev ter projekt iz
pisarn prenesemo v izvedbo na teren,"
pravi Janša, ki upa, da bo celoten projekt realiziran v dveh do treh letih.
"Na ta način bomo rešili več problemov. Zaradi zmanjšanega obsega
vozil se bo zmanjšal tudi izpust ogljikovega dioksida v dolini, manj bo dvigovanja prahu s ceste. S tem režimom
rešimo tudi problem divjega kampiranja in parkiranja."

V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o., proizvajamo in
tržimo visoko kakovostne
gumenotehnične izdelke
in pnevmatike. Za okrepitev naše proizvodne ekipe
vabimo k sodelovanju
novega sodelavca/sodelavko za delovno mesto
IZDELOVALEC GUMENIH
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo
gumenih izdelkov po tehnoloških predpisih ter za
pripravo orodij, naprav in
ustreznih polizdelkov.
Zaželeno: I, II.,III. ali IV. stopnja izobrazbe, delovne
izkušnje v proizvodnji, pripravljenost na delo v več
izmenah (III- ali IV-izmensko delo), vestnost, veselje
do dela, pripadnost,
odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen čas z možnostjo podaljšanja) in redno plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na email naslov
zaposlitev@savatech.si ali
spelca.klancar@trelleborg.
com, ali po redni pošti na
naslov Trelleborg Slovenija, d.o.o., Kadrovski sektor,
Škofjeloška 6, 4000 Kranj.
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»Mi vsega dosti tukaj, vi pa nič ...«
"Jera, vi se meni smilite tam, ker nobene stvari nimate ne za obleči in nič
za kupiti ... Mi vsega dosti tukaj, vi pa nič ..." Tako je pisala sestri Jeri domov
v Planino pod Golico leta 1947 njena sestra Angela iz Pliberka, z druge strani
Karavank, kjer je našla lepše, lažje življenje. A kot izhaja iz pisma, je domotožje
ostalo ... "Kako je meni težko. Ne morem na mamin grob ... Kako bi še rada prišla
v domači kraj."
URŠA PETERNEL
To je utrinek iz razstave Karavanke,
prostor povezav in razhajanj, ki so jo
pripravili v Gornjesavskem muzeju
Jesenice in je na ogled v Liznjekovi
domačiji v Kranjski Gori. Avtorja razstave dr. Marko Mugerli in Zdenka
Torkar Tahir s predmeti, spomini in
zbranim gradivom predstavljata življenje ob vznožju Karavank in stike,
ki so jih tkali ljudje z obeh strani te
gorske verige. Zanimalo ju je predvsem, kaj ljudi pod Karavankami že
stoletja povezuje in kaj jih razdvaja.
Kot ugotavljata, so bili stiki na gospodarskem, kmetijskem, verskem,
socialnem, kulturnem in turističnem
področju vedno tesni, in to ne glede
na politiko in različne države, ki so s
predpisi urejale pretok ljudi in blaga.
Že v preteklosti so prebivalci z obeh
strani Karavank čez prelaze hodili peš
ali z živino, kasneje tudi z vozovi. Tudi
ko so se menjale državne tvorbe, ko je
bilo za prehod meje treba plačati carino, so ljudje našli poti, tudi nezakoni-

Obmejna karta Marije Mertelj iz Rateč
iz leta 1934; družina je namreč imela
nepremičnine na italijanski strani.

Avtorja razstave dr. Marko Mugerli in Zdenka Torkar Tahir
te, za prečkanje meje in "uvoz" različnega blaga. Jugoslovanski državljani
so denimo iz Avstrije tihotapili predvsem saharin in vžigalnike. Še zlasti
v sedemdesetih in osemdesetih letih
dvajsetega stoletja sta tako Avstrija in
Italija postali nakupovalna Meka, Gorenjci smo največ kupovali kavbojke,
kavo, pralni prašek, južno sadje, igrače ...
Ljudje z obeh strani so že od nekdaj
prečkali Karavanke tudi v iskanju dela
in zaslužka. Starši so sinove pošiljali
na Koroško, da bi se tam naučili obrti in nemškega jezika, hčere pa predvsem gospodinjskih opravil. Iz Rateč
in Podkorena so fantje hodili delat v
rudnik svinca v Rabelj in v tovarno v
Belo Peč. A tudi Korošci so prihajali
na delo na Gorenjsko, zlasti v obrate
Kranjske industrijske družbe oziroma
kasnejše železarne. Izučen kovač Čele-

snik je denimo prišel iz Ziljske doline
gradit karavanški železniški predor,
zatem pa ostal na Jesenicah in delal
v "fabrki".
Tudi kulturne povezave so bile vedno
tesne; podobnosti so že v narečjih in
stari Ratečani še govorijo ziljsko narečje, prav tako je v narečju veliko popačenk iz nemškega jezika. Podobnost je
v nošah in kulinariki; rateškim krapom, ki jim rečejo kocovi krapi, so podobni klocovi nudlni v Ziljski dolini.
Območje na obeh straneh Karavank
je bilo v preteklosti povezano tudi na
verskem področju, Dolinci so hodili
na romanja na Svete Višarje in v Gospo Sveto.
Sodelovanje z obeh strani Karavank
poteka tudi na športnem področju, nogometaši in smučarji trenirajo na obeh
straneh Karavank, hokejisti so vrsto let
igrali v ligi EBEL in za Pokal Karavanke.
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Sesalnik, ki ga je Jeseničan Mirko Špendov pretihotapil iz Beljaka.
V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil ta gospodinjski
pripomoček pri nas prava redkost.

Nahrbtnik s konca tridesetih let, s katerim so tihotapili blago čez
Karavanke. Iz Avstrije so na ta način "uvažali" zlasti saharin in
vžigalnike.

Tkale pa so se tudi družinske vezi. Ljudje z obeh strani Karavank so se vedno poročali med sabo. Včasih so se čez
Karavanke selile cele družine, in to v obe smeri, iz gospodarskih, a tudi političnih razlogov.
Kot je povedal soavtor razstave dr. Marko Mugerli, razstava predvsem kaže, da so Karavanke prostor povezav na
vseh področjih življenja, od gospodarstva, izobraževanja,

kulture, športa, turizma, spletale so se družinske vezi. Tisto, kar razdvaja ljudi z obeh strani, pa je bila in je – politika, politični in državni sistem, ki je omejeval pretok ljudi,
blaga, življenja ... A k sreči je življenje samo vedno našlo
pot, tudi prek Karavank.
Razstava je prevedena tudi v nemški jezik in pripravljena
na gostovanja, tudi na oni strani Karavank.

IZLET // torek 16. oktobra 2018

DOŽIVITE PREKMURJE
Vabimo vas na izlet v Prekmurje. Cilj našega izleta bo območje
Pomelaj, kjer preprosto koruzno ličje spretni prsti spremenijo v
prelepe košare in cekarje. Obiskali bomo Sabolovo domačijo v Mali
Polani, spoznali, kakšno je življenje na prekmurski domačiji, in si
ogledali, kako pletejo košare. Spoznali bomo prekmurske pesmi in
plese, pokusili bograč in druge dobrote. Ogledali si bomo zanimivo
osemkotno cerkev v Odrancih in videli, kako pridelujejo paradižnik v
podjetju Lušt, enem največjih pridelovalcev paradižnika v tem delu
Evrope. Nekaj paradižnika boste lahko vzeli tudi domov.

Prav lepo vabljeni!

Odhod avtobusa:
ob 6.00 z AP Radovljica, ob 6.25 z AP Creina,
ob 6.35 z AP Mercator Primskovo, ob 6.55 z AP Škofja Loka

Cena vključuje: prevoz, ogled prekmurske domačije, degustacijo
domače marmelade, ogled proizvodnje paradižnika degustacija
paradižnika, kosilo in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41, se oglasite
osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo
potne stroške.

Fotografije so simbolične

www.gorenjskiglas.si

Cena izleta je 34 EUR.
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Na Žarek po pomoč pri odvisnosti
Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek že drugo desetletje nudi pomoč ob
spoprijemanju s problemi odvisnosti. Pomagajo tako odvisnikom samim kot
tudi njihovim svojcem. V sprejemnem centru vzpostavijo prvi stik z zasvojenci
oziroma svojci, ki se želijo rešiti odvisnosti od drog ali alkohola.
MARJANA AHAČIČ
"Stiska odvisnosti je širokoplastna in specifična za vsakega posameznika," poudarja Zora Košir Zupan, strokovna
delavka v Žarku. "V sprejemnem centru zaposleni poskušamo razumeti težo in vsebino problema posameznika
in pokazati možne poti iz teh stisk. Ponujamo varen neformalni prostor, kjer je možno spregovoriti o sebi, svojih
doživljanjih, čustvenih obremenitvah in nemoči. Po drugi
strani pa v tem prostoru posameznik dobi informacije,
spodbudo in podporo za boljši uvid v stanje odvisnosti, za
spopadanje z njo in za reševanje problematike v društvu
ali kje drugje. Pomagamo z individualnim svetovanjem ali
s skupinskimi oblikami dela," je opisala.
Ob tem je posebej omenila tudi skupine za svojce, v katerih je omogočena celovita in konstanta obravnava svojcev

Krompir
O
DAR JA KOC JAN AČK
AND REJ GOL JAT

S
ZAL OŽB A KME ČKI GLA

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

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

tako v smeri spoznavanja same problematike odvisnosti
kot soočanja s sprotnimi življenjskimi situacijami, ki jih
odvisniški stil življenja prinaša. "Pomembna je tudi izmenjava izkušenj prehojenih poti. Skupine vodijo strokovne
delavke, ki odpirajo postopne korake na poti reševanja
problema," pojasnjuje Zora Košir Zupan.
Z namenom, da se čim bolj približajo uporabnikom, so delo
sprejemnega centra organizirali na več lokacijah. Ena od
njih je na Jesenicah, na sedežu društva, v prostorih Zdravstvenega doma Jesenice, poleg pnevmološke ambulante.
Uradne ure imajo vsak prvi teden v mesecu v ob četrtkih
od 7. do 15. ure in vsak drugi teden v mesecu ob četrtkih in
petkih, prav tako od 7. do 15. ure. Skupina za svojce deluje
vsak torek od 17. do 19. ure.
Košir Zupanova dodaja: "Vabimo vas, da se oglasite individualno ali na skupino. Predhodni kontakt lahko vzpostavite na tel. 040 790 345 (Ivanka) ali 030 348 153 (Zora). Na ti
dve številki lahko pokličete tudi, ko potrebujete stik z nami
izven razporeda dela po posameznih lokacijah."

Oddih so preživeli na morju
Kakor že nekajkrat so se člani društev upokojencev in invalidov iz
občine Kranjska Gora tudi letos odločili, da kratek oddih skupaj
preživijo na morju. "Že tretjič smo odšli na Dugi otok, v Luko, kjer
smo imeli nepozabni teden lepega vremena, izletov, druženja in
počitka," je povedala Antonija Berce Zornada. "Vsega tega bi ne
bilo, če nam družina, v katere hotelu smo bivali, tega ne bi omogočila s svojim izrednim posluhom za goste. Bivanje in hrana sta
bila odlična. Hvala vsem v upanju, da bomo zdravi in tako še velikokrat dopustovali.
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Izletniki so preživeli čudovit teden na Dugem otoku.
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Gostom postregli in jih učili govorice gluhih
Ob mednarodnem tednu gluhih je bila v soboto in nedeljo, 22. in 23. septembra,
v desetih planinskih kočah po Sloveniji akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah.
Gostom so postregli tudi v domu v Tamarju.
SUZANA P. KOVAČIČ
Akcijo sta pripravila Odbor Planinstvo
za invalide/osebe s posebnimi potrebami (OPP) pri Planinski zvezi Slovenije in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Poslanstvo akcije je
omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje, povečevanje priložnosti
za delo in pridobivanje izkušenj, kot
je strežba v kočah. "Nekateri gostje so
vedeli za akcijo, drugi so bili presenečeni, ko sva k mizi pristopila dva –
gluha oseba in tolmačka – in jih je zanimalo, zakaj sva kar dva natakarja.
Večina gostov je bila zelo zainteresirana, takoj so vprašali, kako se kaj pokaže v znakovnem jeziku; ozaveščanje o
gluhoti in naglušnosti je bil tudi eden
od namenov akcije. Mogoče je bilo
malo začetnega strahu pri slišečih,
kako naj naročijo. Ko pa so videli, da
gluhi razume kretnjo, da lahko tudi z
ustnic kaj prebere, da so neki znaki
precej osnovni in da sem še jaz zraven
kot tolmačka, je bilo vse v redu," je povedala prostovoljka tolmačka Maruša
Hočevar, ki se je v domu v Tamarju v
strežbo in animacijo gostov vključila
skupaj z Darjo Vogrinec, Matjažem
Žnidarjem, Leo Bijol, Blažem Urhom
in Nino Orešnik. Lea je bila v vlogi animatorke. "Gostom sem pokazala, kako
se gluhi sporazumevamo, jih učila
abecede, pristopila h kakšni družini
in skozi igrico pokazala, kako gluhi
komuniciramo; da tudi slišeči dobijo
izkušnjo več. Nekateri so bili radovedni, tudi sami so imeli ideje, kako bi
kaj pokazali, in smo se temu tudi nasmejali. Nekateri pa so bili malo bolj
zadržani." V pomoč pri naročanju je
bil tudi komunikacijski valjček, ki je z
navodili čakal obiskovalce na mizah.
Povod za izvedbo akcije je inkluzija
vseh, ne glede na invalidnost ali ne-

Odlična ekipa, ki je gostom postregla v domu v Tamarju
-invalidnost, še posebno gluhih in naglušnih. Jurček Nowakk iz Planinstva
za invalide/OPP je povedal, da je bil
namen več kot dosežen. »Vedeli smo,
da delamo dobro, ampak da bo po kočah tako dober odziv ... Prišli so tudi
taki, ki v hribe ne hodijo, a se jim je

zdelo prav, da podprejo akcijo. Zaznali
smo tudi obisk tujcev. In pobude, naj
akcija postane tradicionalna.« Ekipo,
njihovo zavzetost in delavnost je zelo
pohvalil oskrbnik doma v Tamarju
Marko Bernik, ki si prav tako želi ponovnih druženj.
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V manj kot petih
minutah na vrhu
letalnice
Šesta izvedba teka na planiško letalnico
bratov Gorišek je postregla z novim
rekordnim časom. Zmagovalec Luka
Kovačič je bil na vrhu v štirih minutah
in devetinpetdesetih sekundah.
MAJA BERTONCELJ
Več kot tisoč tekmovalcev iz več kot dvajsetih držav je bilo
na startni listi šestega tekmovanja Red Bull 400 Planica, ki
velja za najtežjega od vseh tekmovanj v tej seriji. Je pravi
izziv tako za vrhunske športnike kot rekreativce.
Letos je bil v domeni Slovencev. Najhitreje ga je premagal
lanski zmagovalec Luka Kovačič, ki je izboljšal svoj rekord.
Mejnik je potisnil pod pet minut. Do vrha je potreboval 4
minute in 59 sekund. "Verjetno se niti še ne zavedam, kaj
mi je uspelo, namreč zmagati na najtežji Red Bull 400 preizkušnji nas svetu – in še z rekordom. Zjutraj so padale
stave, ali bo šlo pod pet minut ali ne. Šlo je za las, a pokazal
sem, da se da. Sem seveda super zadovoljen. Mislim, da je
kakšna sekunda za izboljšanje še mogoča," je povedal Luka
Kovačič. Prvič se je zgodilo, da so bili na prvih treh mestih
sami Slovenci. Drugi je bil namreč Nejc Kuhar (5:12), tretji
pa Luka Mihelič (5:17).
Zmaga je v Sloveniji ostala tudi v ženski konkurenci. Najhitrejša je bila Barbara Trunkelj (6:28). Na drugo mesto se

je uvrstila prav tako Slovenka Ana Čufer (6:54), tretja pa je
bila Avstrijka Marlies Penker (7:05). Trunkljeva ni za veliko
zgrešila rekorda, ki ga od leta 2016 drži Italijanka Valentina Belotti (6:20). "Letos sem v teku uživala bolj kot lani, ko
sem tu tekmovala prvič. Najtežje mi je bilo proti koncu, so
mi pa pomagali navijači, ki so me vzpodbujali. Naslednje
leto se vrnem in grem seveda spet na zmago," je bila zadovoljna Barbara Trunkelj.
Tekmovale so tudi štafete v moški, mešani in poklicni
(uniformirani) kategoriji. Slednje so bile do lani le gasilske, v formatu osemkrat petdeset metrov, letos pa so kategorijo razširili na vse uniforme – z ekipami štirih, torej štirikrat so metrov. Pri moških ekipah je bila najboljša ekipa
Kasice, pri mešanih Laufarji, pri poklicnih pa prostovoljni
gasilci iz Zagradca.

Tekmovale so tudi štafete. / Foto: Jure Makovec, arhiv
organizatorja

Težkih štiristo metrov, izziv tudi za ženske / Foto: Jure Makovec,
arhiv organizatorja

Zmagovalca letošnje tekaške Planice: Barbara Trunkelj in Luka
Kovačič / Foto: Siniša Kanižaj, arhiv organizatorja
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Sprejeli kodeks obnašanja v naravi
Številna društva, okoljske in druge organizacije ter posamezniki so podpisali
kodeks obnašanja v naravi v Sloveniji, ki je pod naslovom Obisk v naravi nastal
na pobudo slovenskih tabornikov.
MARJANA AHAČIČ
Smernice kodeksa, ki ga je skupaj pripravilo kar 27 organizacij, ustanov in
projektov, temeljijo na že uveljavljenem, a ne zapisanem konsenzu slovenske družbe in so neke vrste dogovor
med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo
v naravi, ostalo civilno družbo in pristojnimi institucijami, pravijo podpisniki. Cilj kodeksa je bolje informirati
obiskovalce narave ter turiste, kako se
v Sloveniji obnašamo v naravi.
"Slovenija leži na stiku med alpsko,
sredozemsko in celinsko regijo Evrope, zato je njena narava raznolika in

lepa. S sistemskim varstvom in izvajanjem številnih aktivnosti želimo
zagotoviti, da bi sedanje generacije,
ki živijo na tem prostoru, izboljšale
svoj odnos do narave in jo posledično
ohranjale," so poudarili.
"Obiskovanje narave je vse bolj priljubljeno. Da bi jo ohranili, se je treba močno potruditi. Zapisani kodeks predstavlja usmeritve, ki spoštujejo zakonodajo
ter temeljijo na tradiciji in ravnanjih,
izoblikovanih skozi čas. Usmeritve so
zapisane splošno in poljudno, tako da
jih lahko uporablja vsak."
Zapisali so jih v petih sklopih: Spoštujem naravo (ne puščam sledi, hodim
po poteh, spoznavam naravo in pri-

Vpisi do
15. oktobra 2018
v Kranjski Gori, na Jesenicah
in v Bohinjski Bistrici.

spevam k njenemu ohranjanju, živali
opozarjam na svojo prisotnost, vendar
jih pri tem ne vznemirjam, sem zgled
drugim); Spoštujem sebe (poznam
svoje zmožnosti in jih upoštevam,
sem ustrezno opremljen, naravo obiskujem, ker je to dobro zame); Spoštujem druge (pozdravljam, dajem prednost šibkejšim, skrbim za varnost,
parkiram na parkiriščih); Spoštujem
lastnino (tuja last ni moja pravica,
ne hodim po kmetijskih površinah,
izogibam se deloviščem); Spoštujem
lokalno skupnost (spoznavam in upoštevam lokalne običaje, spoznavam in
uporabljam lokalna imena, kupujem
lokalno).
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Tradicionalno srečanje
v Vratih 2018
Člani društva ZB za vrednote
NOB Dovje - Mojstrana so se prvo
soboto v septembru spet zbrali pod
vznožjem Triglava v dolini Vrata.
Počastili so spomin na sedemdeseto
obletnico ustanovitve zveze borcev
narodnoosvobodilne borbe Slovenije,
na vse padle gornike, partizane in vse
padle žrtve vojne.
MARJANA AHAČIČ
"Spomnili smo se 74. obletnice dogodka, ko so partizani
(Gradnikove brigade, kulturniki 9. korpusa Jeseniško-bohinjskega odreda in mladinci OK Bohinj) leta 1944 podrli
mejnik in izobesili slovensko zastavo na Aljaževem stolpu
na Triglavu. Plošča je pritrjena na Aljaževem stolpu," je povedala Sonja Mirtič.
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Marjan Knific je prejel srebrno plaketo ZZB za vrednote NOB
Slovenije. / Foto: Domen Mirtič Dolenec
"Obudili smo tudi spomin na stoto obletnico konca prve
svetovne vojne. Prva svetovna vojna, znana tudi kot velika vojna, je bila prva globalna, ki se je začela 28. julija
1914 in je trajala do 11. novembra 1918. Človeštvo se iz prve
svetovne vojne ni naučilo dovolj, da bi preprečilo drugo
svetovno vojno, še hujšo, še bolj uničujočo, nečloveško.
Upajmo, da smo se iz prve in druge svetovne vojne naučili dovolj, da se ne ponovi še kakšna. Miroljubni ljudje
vsepovsod čutimo, da moramo stopiti skupaj, saj se zavedamo, da je zmaga nad okupatorjem v drugi svetovni
vojni terjala visok davek. Vojne so pustile hude rane, te
rane se postopoma celijo. Želimo si le, da bi vse svoje želje izsanjali v miru."
Kot poudarja Sonja Mirtič, je Zveza borcev za vrednote
NOB Slovenije v sedemdesetih letih svojega obstoja opravila zelo pomembne in obsežne naloge v interesu svojega
članstva, v interesu svojega naroda in v izgradnji slovenske države.
"Želimo si strpen dialog na podlagi neizpodbitnih zgodovinskih dokumentov, želimo si, da bi naši domovini
ohranili ugled in spoštovanje po vsem svetu. Naši člani
delujejo v različnih društvih v KS Dovje - Mojstrana ter v
občini Kranjska Gora. Dokazali smo, da znamo, hočemo
in zmoremo narediti marsikaj, imamo posluh za medsebojno sodelovanje med društvi v kraju in izven njega. Smo
za strpen dialog, izogibamo se izločanju, kajti zavedamo
se, da je domovina za vse nas," je še poudarila Mirtičeva.
Na srečanju so podelili tudi priznanja: za aktivno sodelovanje in povezovanje z društvom so jih prejeli: Dora
Krznarič, Valentin Klinar, Erika in Karel Krznarič, Janko
Ažman, Zdravko Rabič, Stanka Skumavc, Marko Dolenec, Alenka Mirtič Dolenec, Valentin Lumpert, Planinsko
društvo, Agrarna skupnost, Vokalna skupina Triglavski
zvonovi, OŠ 16. decembra Mojstrana, Janez Hrovat, župan
Občine Kranjska Gora, in mednarodni klub RUSLO. Predsednik društva Marjan Knific pa je sprejel srebrno plaketo ZZB NOB Slovenje za svoje dolgoletno delo v društvu.
Mirtičeva je zadovoljna, da so se pri koči, ki nosi ime po
pogumnih padlih partizanih, kljub slabemu vremenu
zbrali v velikem številu. Organizatorji so pripravili bogat
kulturni program, ki ga je z zvoki harmonike obogatil
Jože Mirtič.
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Stota obletnica rojstva Avgusta Delavca
Prihodnji petek bo Ustanova Avgusta Delavca v Slovenskem planinskem
muzeju pripravila spominski večer s priložnostno razstavo o utrinkih iz
življenja Avgusta Delavca.
MARJANA AHAČIČ
Enajstega decembra bo minilo natanko sto let, kar je bil leta 1918 na Dovjem rojen Avgust Delavec, človek, ki je
s svojim delom dal pomemben pečat
razvoju planinstva na Dovjem in v
Mojstrani ter širšem slovenskem prostoru. "Kot alpinist, gorski reševalec
in gorski vodnik je bil med tistimi, ki
so po drugi svetovni vojni spet vzpostavili delovanje Planinskega društva
Dovje - Mojstrana, ustanovili samostojno postajo gorske reševalne služ-

be in alpinistični odsek pri društvu
ter z neumornim delom pri obnovi
in vzdrževanju najprej Staničeve koče
in kasneje Aljaževega doma postavili
kadrovske, vsebinske in materialne
pogoje za uspešen razvoj društva," je
njegov pomen za razvoj slovenskega
planinstva povzel Miro Eržen. "Pomemben je tudi njegov prispevek k
postavitvi spomenika Jakobu Aljažu
na Dovjem. S svojim sistematičnim
zbiranjem zgodovinskega gradiva na
področju planinstva pa je odločilno
prispeval k odprtju Triglavske muzej-

ske zbirke, ki je kljub nasprotovanju
– tudi nekaterih planinskih veličin –
postala vsebinski temelj, na katerem
je nastal Slovenski planinski muzej.
Ustanova Avgusta Delavca bo ob tej
priložnosti v petek, 12. oktobra, v Slovenskem planinskem muzeju pripravila spominski večer s priložnostno
razstavo o utrinkih iz življenja Avgusta Delavca, je še napovedal Miro
Eržen. O Delavčevem življenju in sodelovanju z njim bodo spregovorili
nekateri njegovi prijatelji in sodelavci.
Prireditev se bo začela ob 18. uri.
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V urbarjih ena prvih omemb kozolca
Zgodovinar dr. Janez Mlinar, doma iz Kranjske Gore, sicer pa profesor na Oddelku za
zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, se je več let ukvarjal z urbarji belopeškega
gospostva ter pripravil njihovo kritično izdajo. Z njim smo se pogovarjali pred
predstavitvama knjige, ki ju bo imel v Kranjski Gori in na Jesenicah.
KARMEN SLUGA

• Dr. Mlinar, kaj urbarji sploh so?
"Preprosto povedano: gre za zapis dajatev in obveznosti, ki so jih podložniki imeli do zemljiškega gospostva.
Zemljiško gospostvo je namreč želelo
imeti pregled nad dohodki ter evidenco, kolikšne so obveznosti posameznega podložnika. Dajatve so bile sprva zgolj naturalne, v obliki pridelkov,
kasneje pa so jih vse bolj nadomeščale
denarne dajatve. V urbarjih je bilo tako
za vsako kmetijo posebej zapisano, kaj,
koliko, pogosto pa tudi kdaj mora poravnati svoje obveznosti do gospostva.
Taki zapisi so bili v interesu tako zemljiškega gospostva kot samih podložnikov, saj je bila to neke vrste zaščita
pred neupravičenim povečevanjem
bremen. Na Slovenskem so najstarejši
ohranjeni urbarji iz 12. in 13. stoletja."
• Koliko časa se ukvarjate z urbarji
belopeškega gospostva?
"Z belopeškim gospostvom sem se
občasno ukvarjal že več kot deset let.
Pri svojem znanstvenem delu sem
namreč pogosto naletel na podatke,
ki so bili povezani s tem gospostvom.
S časom se je nabralo toliko gradiva,
da se mi je zdelo smiselno vse skupaj
nekako zaokrožiti in postaviti na nova
izhodišča. Ena od takih točk so zagotovo lahko tudi urbarji."
• Komu je vaše delo namenjeno in
zanimivo?
"Gre za kritično izdajo dveh najstarejših urbarjev belopeškega gospostva.
Prvi je iz leta 1498, drugi iz 1636. Izdaja
je uvrščena v obsežnejšo serijo Novejši
urbarji za Slovenijo, ki jo izdaja Znanstveno-raziskovalni center pri SAZU. Po
eni strani je edicija zanimiva za raziskovalce, tako zgodovinarje in etnologe
kot tudi za strokovnjake sorodnih ved.

Ti bodo segali zlasti po samem urbarju.
Po drugi strani pa je knjiga zanimiva
tudi za širšo publiko, tako za ljubiteljske zgodovinarje kot tudi za tiste, ki jih
zanima zgodovina domačih krajev ali
rodbine. Zanje bo zanimiva predvsem
uvodna študija. Sploh pa so take izdaje
zanimive za rodoslovce. V urbarjih se
namreč pojavljajo posamezni priimki,
družinska imena, hišna imena, ki jih
poznamo še danes in še vedno prevladujejo v Zgornjesavski dolini. Tako
se na primer omenjajo Robiči, Pečarji,
Černeti, Jaklji, Rožiči, Erlahi in mnogi
drugi priimki. To je lahko dober vir za
rodoslovne študije."
• Omenili ste, da gre za kritično izdajo. Kaj to pomeni?
"Kritična izdaja pomeni, da se skuša
čim bolj natančno rekonstruirati in
objaviti najstarejšo ohranjeno obliko
določenega teksta. V konkretnem primeru je bilo treba poiskati in obdelati vse rokopise posameznih urbarjev.
Najstarejši iz leta 1498 je ohranjen le v
enem rokopisu, ki ga hranijo v Ljubljani, v Arhivu Republike Slovenije. Ostala
dva izvoda, ki so ju hranili na Belopeškem gradu kot sedežu zemljiškega
gospostva ter v Innsbrucku v komori,
sta izgubljena. Urbar iz leta 1636 pa je
ohranjen v dveh izvodih in ju hranijo v
Koroškem deželnem arhivu v Celovcu.
Prvi je nastal kot del kupoprodajnega
zapisnika, ko so leta 1636 Habsburžani
belopeško gospostvo prodali Eggenbergom. Poleg urbarja najdemo v tem
zapisniku še vrsto privilegijev, na katere se je prebivalstvo belopeškega gospostva sklicevalo. Konec 18. stoletja je
nastal mlajši prepis urbarja, ki ga prav
tako hranijo v Celovcu. Vse te rokopise
je treba obdelati, jih medsebojno primerjati ter poiskati najstarejšo obliko zapisa. Objavo urbarja spremlja še

Dr. Janez Mlinar bo vsebino
urbarja predstavil na dveh
predavanjih: v četrtek, 11.
oktobra, bo predstavitev v
knjižnici v Kranjski Gori,
teden pozneje, 18. oktobra,
pa še v Kosovi graščini na
Jesenicah.
spremna študija, kjer so predstavljeni
zgodovinski razvoj gospostva, okoliščine nastanka posameznega urbarja,
natančno so predstavljeni vsi rokopisi,
rekonstruirane mere ter denarni sistem ter analizirane podložniške obveznosti in dajatve."
• Ste med raziskovanjem morda
naleteli na kakšno zanimivost, ki
vas je navdušila ali kot zgodovinarja
celo presenetila?
"V obeh urbarjih naletimo na celo vrsto zanimivih drobcev. Tako najdemo
v njih več še danes znanih toponimov, zemljepisnih imen. Dejansko
gre za najstarejše znane omembe na
primer Planice, Pišnice ter drugih rovtov in planin v Zgornjesavski dolini. V
urbarjih iz leta 1636 pa najdemo tudi
verjetno eno najstarejših omemb kozolca. Vsak raziskovalec bo v njih našel nekaj zanimivega!"
• V Kranjski Gori in na Jesenicah
pripravljate predstavitev dela o urbarjih belopeškega gospostva.
"Na predavanju bom predstavil vsebino urbarja; 11. oktobra bo predstavitev
v knjižnici v Kranjski Gori, teden pozneje, 18. oktobra, pa še v Kosovi graščini na Jesenicah. Ob tem naj poudarim,
da je Občina Kranjska Gora finančno
podprla izid knjige. Brez take podpore
bi tovrstna publikacija, ki ni komercialne narave, težko ugledala luč sveta.
Zato se občini iskreno zahvaljujem."

Turistični delavci so se tokrat postavili v vlogo turistov.

Norci (Gledališko združenje KDT Slovenj Gradec)

Ob svetovnem dnevu turizma
v Salzburg

V Ljudskem domu znova abonma

Informacijska točka Europe direct Gorenjska je v prejšnji četrtek
za turistične delavce občine Kranjska Gora organizirala enodnevni izlet v Salzburg. "Ob svetovnem dnevu turizma smo občanom,
ki delujejo na tem področju, ponudili priložnost, da se tokrat preizkusijo v vlogi obiskovalca. Obiskali smo najpomembnejše turistične znamenitosti mesta, obenem pa navezali stike s kolegi iz
pisarne Europe direct Land Salzburg," je povedal Ambrož Černe
iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. "Namen izleta je bil prikazati primer dobre prakse turistične urejenosti mesta v sosednji
državi ter ponuditi priložnost za dodatna mreženja in sodelovanje na regionalnem in mednarodnem nivoju. Čeprav je Gorenjska
turistično močna regija, si vsi želimo, da je turistična ponudba
povezana, kakovostna, specializirana, inovativna in avtentična."

V Kulturno-prosvetnem društvu Josip Lavtižar Kranjska Gora bodo
tudi v sezoni 2018/19 pripravili abonmaja za odrasle in otroke.
Odrasli si bodo lahko v Ljudskem domu v Kranjski Gori ogledali
predstave Norci (Gledališko združenje KDT, Slovenj Gradec), Alica (KUD Franc Kotar, Trzin), Ljubezen v omari (KPD Planina, Sele
na Koroškem), Divjad (KD Gledališče, Velenje), Knjižni klub (KUD
DramŠpil, Ribnica) in Mama je umrla dvakrat (KD Cuker teater,
Portorož). Otroci bodo lahko uživali v predstavah Moj dežnik je
lahko balon (Kulturno-umetniško društvo Kamot), Veverica košatorepka (KUD France Virk), O žabici, ki se je naučila peti (Gledališče Makarenko), Pekarna Miš maš (KUD Valentin Kokalj, Visoko)
in Alica v Čudežni deželi (KUD Franc Kotar, Trzin – skupina Show).
Vpis abonmaja poteka danes (5. oktobra) in jutri od 18. ure do
19.30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

%C 100%C 40%C
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Vsako sredo od 3. oktobra • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem,
od 19.00 do 21.00

Petek, 5. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30

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

Koncert
Organizator: GTČ Jesenice. Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Vsako sredo od 10. oktobra • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem,
od 15.00 do 16.30 in od 19.00 do 21.00
ZAČETNI IN NADALJEVALNI TEČAJ KLEKLJANJA ZA OTROKE IN ODRASLE
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana
Info: kud.dovje@gmail.com, 040791593
Četrtek, 4. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
HINDUKUŠ, 50 LET, IN ČO OJU, 30 LET
Dogodek ob obletnicah prvih slovenskih pristopov na Hindokuš in Čo Oju

UDO WENDERS
Glasbeni večer
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 6. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
GALA DANCE ORCHESTRA
Glasbeni večer

Petek, 5. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

Torek, 9. oktober • Rateče, Kajžnkova hiša, od 17.00 do 19.00

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej
Info: info@planinskimuzej.si, 08 / 38 06 730. Vstopnina: 2,00 EUR

80%Y 100%Y 40%Y

Petek, 5. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Planinska zveza
Slovenije, info: info@planinskimuzej.si, 08 /38 06 730

KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA
Javno vodstvo po muzejski razstavi s Sašo Mesec in Juretom K. Čoklom

80%M 100%M 40%M

TEČEM SKOZI ČAS 70 LET: ALEKSANDER MEŽEK Z GOSTI
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Naravno
varstvo vrtnin
Miša Pušenjak

I GLAS
ZALOŽBA KMEČK

Avtorica je malce
šaljivo zapisala:
»Bolje preprečiti, kot
škropiti.“ Del knjige je
namenjen preventivi
(krepitvi rastlin) - kaj
narediti, da rastline ne
bodo zbolele. Drugi
del pa obravnava
varstvo vrtnin na
naraven način. Ko se
pojavijo težave, pa so
pomembni napotki za
domačo pripravo ali pa
nakup eko pripravkov,
biotičnih pripravkov,
bio stimulatorjev,....
V knjigi najdemo
odgovor za vse
težave, ki nas pestijo
na vrtu.

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

19
EUR

+ po

št ni n a

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

OTROŠTVO V RATEČAH
Srečanje z domačini na pogovornem večeru
Organizator: GMJ, info: muzej.ratece@gmj.si, 04 587 61 48
Četrtek, 11. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 19.30
ČAKALNICA
Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar v komediji Nejca Gazvode
Organizator: GTČ Jesenice. Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Četrtek, 11. oktober • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora,
ob 19.30
URBARJI BELOPEŠKEGA GOSPOSTVA
Predstavitev knjige, predavatelj dr. Janez Mlinar
Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Petek, 12. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
100 LET AVGUSTA DELAVCA
Odprtje muzejske razstave
Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Ustanova Avgusta
Delavca, info: info@planinskimuzej.si, 08 /38 06 730
Petek, 12. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò, od 19.00
dalje
27. OBLETNICA KORONE
Zabava ob praznovanju obletnice odprtja Korone
Brezplačna pogostitev, praznična torta
LES BABETTES AND MR. WALLACE ALL STARS, glasbeni spektakel
EVGEN ONE MAN BAND, glasbena animacija v restavraciji
27th ANNIVERSARY, nagradna igra

www.gorenjskiglas.si

Organizator: HIT, d. d. Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Sobota, 13. oktober – Nedelja, 14. oktober • Kranjska Gora, Hotel Alpina
POPOLNI VIKEND ODKLOP ZA ŠENSKE
Vikend seminar namenjen ženskam
Organizator: Matjaž Slovša S.P. Info: info@polona-mursec.com
Sobota, 13. oktober • Gozd - Martuljek, parkirišče nasproti Gostilne
Jožica, od 10.00 do 13.00
SMNJ V RUTAH
Ob 10.00 – sveta maša v kapelici v Gozdu Martuljku
Organizator: TD Gozd - Martuljek
Info: info@td-gozdmartuljek.si, 031 309 125
Sobota, 13. oktober • Kranjska Gora, Ljudski Dom, ob 19.30
NORCI
Gledališko združenje Koroški deželni teater
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Informacije: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673
Sobota, 13. oktober • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00
ALPSKI DAN ČRNEGA (RŽENEGA KRUHA)
V okviru projekta Alpfoodway
Organizator: GMJ in RAGOR
Info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 58 81 999
Sobota, 13. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.00 & 23.00
LES BABETTES AND MR. WALLACE ALL STARS
Glasbeni spektakel
Organizator: HIT, d. d.
Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 14. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 10.00
ČAROVNIK IZ OZA
Predstava za otroke v izvedbi KD Boh. Bela
Organizator: GTČ Jesenice. Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Petek, 19. oktober • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
MOŽ, KI JE IZDELAL ALJAŽEV STOLP
Muzejski večer
Organizator: GMJ - Slovenski planinski muzej
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38-06-730
Petek, 19. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20.00 dalje
SLOVENSKI VEČER & ALPSKI KVINTET
Večer narodno-zabavne glasbe
20.00 – 22.00 brezplačna pogostitev
Od 22.30 dalje večer narodno-zabavne glasbe
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Sobota, 20. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 21.00 dalje

Petek, 26. oktober • Dovje, Aljažev prosvetni dom na Dovjem,
ob 19.00

PETRA FREY

VEČER Z DOMAČINOM PROF. DR. STANKOM KLINARJEM

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

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

Sobota, 20. oktober • Kranjska Gora, Ljudski Dom, ob 17.00

Petek, 26. oktober • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 18.00

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON
Kulturno umetniško društvo Kamot
Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673
Nedelja, 21. oktober • Rateče, Trg na Gorici, od 9.00 do 13.00
RATEŠKI SMNJ
Organizator: TD Rateče Planica
info: info@ratece-planica.si, 04 587 60 41
Ponedeljek, 22. oktober • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora,
ob 17.00
BRALNI KLUB Z BENJAMINOM GRACERJEM
Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

PRIZORI IZ ŽIVLJENJA PRI HLEBANJEVIH
Projekcija filma ob muzejski razstavi Karavanke – prostor povezav in
razhajanj
Organizator: GMJ, info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 58 81 999
Petek, 26. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20.00 dalje
ŠPANSKI VEČER & VIENTO FLAMENCO & RUMBA GACHI
Tematska zabava in brezplačna pogostitev
20.00–22.00 brezplačna pogostitev
21.00 –22.30 tematska zabava
Organizator: HIT, d. d.
Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Petek, 26. oktober • Gozd - Martuljek, dvorana gasilskega doma Gozd
- Martuljek, ob 19.30

Sobota, 24. oktober • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00

ARGENTINA – OGNJENA ZEMLJA – PATAGONIJA – ČILE

PEKA POTICE

Potopisno predavanje Andreja Žemve

Etnološka delavnica

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Gozd - Martuljek
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Organizator: GMJ, info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 58 81 999
Sreda, 24. oktober • Mojstrana, Knjižnica Dovje - Mojstrana, ob 17.00
JESENSKA DELAVNICA S KATJO
Za otroke in starše
Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Dovje Mojstrana
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si. Prijave na: 04 5834 213
Četrtek, 25. oktober • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.30 dalje
MOJ KINO
15.30 Hotel Transilvania: Vsi na morje
17.00 Mala Noga
18.45 Christopher Robin
20.30 Johnny English spet v akciji
Organizator: Moj Kino. Info: www.mojkino.si
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora
(1 uro pred predstavo)
Petek, 26. oktober • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, ob 17.00
JESENSKA DELAVNICA Z MOJCO

Sobota, 27. oktober • Mojstrana, Trg Olimpijcev, od 11.00 do 18.00
MOJSTRANA ŽEJNFEST
Otroške delavnice, ponudba na stojnicah, živa glasba
Organizator: TD Dovje Mojstrana.
Info: info@mojstrana.com
Sobota, 27. oktober • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
21.00–23.00
UNDERCOVER BAND
Glasbeni večer
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 28. oktober • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 10.00
HALO RDEČA KAPICA
Predstava za otroke v izvedbi Gledališča Unikat
Organizator: GTČ Jesenice
Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Za otroke in starše

Sreda, 31. oktober • Gozd - Martuljek, Rute Center, od 19.00 do 22.00

Organizator: Občinska Knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Prijave na: 04 5834 215

Organizator: TD Gozd - Martuljek
Info: info@td-gozdmartuljek.si, 031 309 125

KOSTANJEV VEČER
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Petek, 2. november • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
PAVLA JESIH
Ogled dokumentarnega filma v okviru muzejske razstave Korajža je
ženskega spola
Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej
Info: info@planinskimuzej.si, 08/38-06-730

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej
Info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Liznjekova domačija: 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

Glasba za dušo in srce
Z glasbo je mogoče povedati več kot z besedami, je nekoč zapisal nemški skladatelj Carl Maria von Weber. O tem so prepričani
tudi pevke in pevci Vokalno-instrumentalne skupine Triglavski
zvonovi, ki nas skozi raznolik nabor pesmi v Zgornjesavski dolini
nagovarjajo že 21 let. "Sreča, ljubezen, prijateljstvo, upanje in
vera – vse to se prepleta v naših pesmih, ki jih z veseljem poklonimo domačemu občinstvu in drugim poslušalcem od blizu
in daleč," pravi predsednica društva Barbara Branc, ki skupaj s
pevci v njihovo družbo vabi v soboto, 20. oktobra, ob 19. uri. V
dvorani Aljaževega prosvetnega doma bodo poslušalce razveselili s pesmimi, ki bodo ogrele dušo in srce, še doda. Sproščen
večer, prepleten z znanimi in spevnimi melodijami, bo obogatil
tudi Mešani pevski zbor Zvon z Mute, ki se nam je lani že predstavil na odmevnem pevskem srečanju – 19. Zvonariadi.

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
• Rateče, Kajžnkova hiša
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

www.gorenjskiglas.si

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA
• Rateče, Kajžnkova hiša
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
Do nedelje, 16. septembra • Kranjska Gora, Liznjekova domačija
ŽEHTA, PRANJE PERILA PRED UVEDBO PRALNIH STROJEV
Medinstitucionalna etnološka razstava
Organizator: GMJ in Gorenjski muzej Kranj
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
Petek, 3. avgusta–sreda, 10. oktobra • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
39. LIKOVNA KOLONIJA VRATA 2018
Razstava
Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in PD Dovje - Mojstrana
Info: info@planinskimuzej.si, 08 / 38 06 730
Petek, 7. septembra–konec aprila 2019 • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
KORAJŽA JE ŽENSKEGA SPOLA
Razstava

za otroke

Rovi pod starim Kranjem
26. - 30. 10.
ob 16., 17. in 18. uri

Noč čarovnic za odrasle
v rovih pod starim Kranjem

31. 10.

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Alpska konvencija
Info: info@planinskimuzej.si, 08 / 38 06 730
Četrtek, 20. septembra–nedelja, 2. decembra • Kranjska Gora,
Liznjekova domačija
KARAVANKE – PROSTOR POVEZAV IN RAZHAJANJ
Razstava
Organizator: GMJ, info: info@planinskimuzej.si, 08 / 38 06 730

od 18. do 24. ure

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

www.visitkranj.si

Alpska cesta 43
I 4248 Lesce
Prostor za podatke: poblaščeni
zastopnik,
tel. xx / xxx xxx

T: 04 53 53 805 I www.avtomony.si

HIT LARIX D.D., BOROVŠKA CESTA 99, KRANJSKA GORA

symbol foto

