
Zgornjesav ć 
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Ostanimo doma in preprečimo  
širjenje virusa

Dragi naročniki in bralci Gorenjskega glasa,
razmere zaradi novega koronavirusa so še resnejše kot spomladi, zato dosledno 
upoštevajmo predpisane ukrepe, saj le skupaj lahko preprečimo širjenje virusa in ustavimo 
prenos okužb. Da se bo življenje čim prej vrnilo v stare tirnice, zdaj malo potrpimo 
in ostanimo doma, ne družimo se z ljudmi zunaj svojega gospodinjstva, naj te stike 
nadomesti pogovor po telefonu ali računalniku. Na sprehod se odpravimo v naravo; ko 
gremo ven, si nadenimo zaščitno masko, med obiskom trgovin upoštevajmo varnostno 
razdaljo do ljudi, nato pa si razkužimo oziroma temeljito umijmo roke.

Gorenjski glas vas kljub epidemiji še naprej obiskuje vsak torek in petek, le 
jutranja dostava je začasno ukinjena. In ne skrbite, virusa z Gorenjskega glasa ne 
morete dobiti, saj v tiskarni ves proces poteka strojno. Če vas je strah okužbe prek 
pismonoše, vam svetujemo, da pri listanju ne poslinete prsta, po branju pa si umijte 
roke.

Če tudi vi želite imeti ob sebi dobrega in zvestega prijatelja, ki vas bo obiskoval dvakrat 
tedensko, se naročite na Gorenjski glas tako, da pokličete 04/201-42-41 vsak delavnik od 8. 
do 15. ure ali pišete na: narocnine@g-glas.si. Naročnina prinaša popust do 25 odstotkov!
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Letošnjega poletja in zgodnje jeseni se bomo Slovenci ver-
jetno v veliki večini spominjali po počitnicah in dogodiv
ščinah, preživetih v varnem zavetju naše male "kokoške". 
Pa naj je bilo to doživetje na nežnih ravnicah Prekmurja, v 
neštetih zdraviliščih, Slovenskem primorju, v kateri od vi-
norodnih pokrajin ali v gorah, povsod nam je s turistični-
mi boni pomagala država. Prelepo nam je bilo, da bi lahko 
trajalo dolgo, in izkupiček ter lepi rezultati v turizmu nas 
niso uspavali, da bi preslišali opozorila o povečani oku-
ženosti sosednjih držav. Kot blisk se je virus razširil čez 
Balkan tudi nazaj v Slovenijo in vstopili smo v drugi val 
epidemije, ki je bil 19. oktobra tudi uradno razglašen.
Že naslednji dan se je sestal štab občinske Civilne zašči-
te in skupaj s policijo in medobčinskim redarstvom začel 
delovati. Pričakovano je bilo število okuženih večje kot v 
prvem valu in prav danes, ko to pišem, smo prekoračili sto 
okuženih samo v naši občini. To nas skupaj s 14dnevno 
incidenco uvršča v prvo tretjino najbolj okuženih občin v 
državi. Vse občanke in občane naj pohvalim, da tako kot v 
prvem valu stvari jemljete resno, saj ob kontrolah polici-
stov, medobčinskega redarstva in Civilne zaščite ne opaža-
mo večjih kršitev odlokov. 
V čudoviti občini smo doma. Toliko poti, stezic, kolesar-
skih prometnic in narave nas obkroža, da si res lahko 

vzamemo čas zase in s socialno distanco uživamo v na-
ravi. Samo mislimo si lahko, kako preživljajo to ostareli 
in nemočni občani, ljudje v bolnišnicah, zavodih, zaporih, 
ne nazadnje v mestih, stisnjeni med zidove brezosebnih 
betonskih stavb. Naj čim prej mine ta negotovi čas, mi pa 
upoštevajmo navodila vlade, NIJZ in seveda občinskega 
štaba Civilne zaščite. Ostanite zdravi. 

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke,  
spoštovani občani

SUZANA P. KOVAČIČ

Z Občine Kranjska Gora so sporočili, 
da so 27. oktobra 2020 prejeli obvesti-
lo, da je Mednarodno arbitražno sodi-
šče pri Gospodarski zbornici Avstrije 
na Dunaju sprejelo odločitev v zadevi 
tožbe nemške družbe WTE Wasserte-
chnik GmbH zoper občino. Arbitražno 
sodišče je v celoti zavrnilo tožbeni 
zahtevek družbe WTE, ki je nekdanji 
koncesionar občine in odločilo, da je 

WTE dolžan povrniti občini tudi stro-
ške arbitražnega postopka v višini 214 
tisoč evrov.
Družba WTE je imela na osnovi kon-
cesijske pogodbe z dne 30. januarja 
1998 koncesijo za zbiranje, odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v občini 
Kranjska Gora. Koncesijsko razmerje 
se je izteklo 30. januarja 2016, čemur 
pa je WTE kot koncesionar naspro-
toval. Posledično je koncesionar za-
čel arbitražni postopek na Dunaju, v 

katerem je zahteval povračilo davka 
na dodano vrednost in povračilo do-
mnevne škode, ki naj bi mu nasta-
la zaradi zatrjevanega predčasnega 
prenehanja koncesije. Vrednost zah-
tevkov koncesionarja je presegala 1,5 
milijona evrov. Arbitražno sodišče je 
v sporu pritrdilo stališčem občine in 
zavrnilo vse koncesionarjeve zahtev-
ke. "Večletna in glasna namigovanja, 
da je pogodba finančno in okoljsko 
škodljiva, so se izkazala za pravilna, 

Zmaga Občine Kranjska Gora na Dunaju
Na dunajskem arbitražnem sodišču se je pred enim tednom zaključila še ena 
izmed bitk Občine Kranjska Gora proti nemški multinacionalki WTE. Z zmago 
Občine Kranjska Gora je dolgoletna saga o izgradnji in upravljanju kanalizacijske 
infrastrukture dobila epilog.
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saj so bile ugotovljene številne ne-
pravilnosti v izgradnji in delovanju 
kanalizacijskega sistema. Prav tako 
občini in meni ni bilo poznano, da bi 
obstajala še kakršnakoli obveznost do 
koncesionarja, zato je vse zahtevke 
WTE, izven obsega koncesijske pogod-
be, zavrnila. Kljub temu je v letu 2017 
nemška družba WTE vložila tožbo na 
arbitražno sodišče na Dunaj," je pove-
dal župan Občine Kranjska Gora Janez 
Hrovat. 
"Zame in za moje ožje sodelavce je zdaj 
mimo zares težko in lahko rečem tudi 
žalostno obdobje, še posebej zato, ker 
smo bili v poziciji branjenja občine 
na eni strani, na nasprotni strani pa 
smo imeli nekdanjega direktorja ob-
činske uprave gospoda Puša, zadolže-
nega za komunalne dejavnosti, soob-
čana, ki je bil v arbitražnem postopku 
priča multinacionalke WTE. Namesto 
da bi vsi občani stopili skupaj in bili 
enotni proti tožbi nemške multinaci-
onalke, je nekaj posameznikom uspe-
lo, da nas je to razdvojilo. Sodišče pa 
je na podlagi dokazov ugotovilo, da 
zahteve koncesionarja niso utemelje-
ne in da tudi koncesija z WTE ni bila 
podpisana do leta 2023, kot je hotela 
prikazati nasprotna stran. V postopku 
so se pojavili tudi dokumenti, ki jih 
na občini še nismo videli in v vero-
dostojnost katerih je podvomilo tudi 
sodišče. Ne morem mimo tega, da ne 
bi naglas postavil vprašanja, kaj se je 
dejansko dogajalo v ozadju," poudari 
župan Hrovat.
Z julijem 2016 je upravljanje kanaliza-
cijskega omrežja prešlo na Komunalo 
Kranjska Gora. Že z revizijo, vezano na 
pregled izgradnje in delovanja kanali-
zacijskega sistema družbe WTE, so se 
potrdili vsi sumi o nepravilnostih, je 
sporočilo občinsko vodstvo in dodalo, 
da je bil za sanacijo te infrastruktu-
re in vzpostavitev pravilnega delova-
nja sistema s strani občine potreben 
znaten finančni vložek. "S tem smo 
preprečili, da bi več tisoč kubičnih 
metrov neprečiščene vode in blata iz-
teklo v dotoke reke Save, kot se je to 
dogajalo v času, ko je kanalizacijski 
sistem upravljala slovenska podru-
žnica WTE, ki jo je vodil Robert Biz-
jak. Sanacija je preprečila nadaljnje 

onesnaževanje reke Save. Tako je bila 
dobljena še ena bitka. Še večjo zmago 
kot občani in davkoplačevalci slavita 
okolje in reka Sava, ki je po zaslugi 
občine, Komunale Kranjska Gora in 
drugih posameznikov, ki so verjeli v 
pravico, ponovno čista," je poudaril 
župan. 
Z razsodbo je dokončno v korist obči-
ne rešen spor z nekdanjim koncesio-
narjem WTE. "Pomen te odločitve pa je 
tudi širši, saj je do sedaj v javnosti ve-
ljalo prepričanje, da so Republika Slo-
venija in njene institucije v tovrstnih 

in podobnih postopkih v tujini pravi-
loma neuspešne. Tako je bila v kon-
kretnem primeru relativno majhna 
občina uspešna v igri denarja in moči 
z multinacionalno gospodarsko druž-
bo na mednarodnem arbitražnem so-
dišču na Dunaju." 
Občina Kranjska Gora pričakuje še 
povrnitev stroškov v višini 214 tisoč 
evrov, potem pa naj se, kot je pozval 
župan Hrovat, na to "zgodbo" čim prej 
pozabi. Obenem pa poudarja, da je v 
korist občine treba delati le najboljše 
in pozabiti na osebne koristi. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

Načrtovanih prihodkov je v letu 2021 za 
slabih 11 milijonov evrov, odhodkov za 
dobrih 13,6 milijona evrov. Proračun-
ski primanjkljaj bo pokrit iz ocenje-
nih presežkov preteklih let. Ker pa je 
bila seja občinskega sveta po zaključ-
ku časopisne redakcije Zgornjesavca, 
podajamo ključne poudarke, kot jih je 
pri pripravi gradiva predstavil župan 
Janez Hrovat: "V tem trenutku niti še 
ne vemo, ali bo drugemu valu epide-
mije covida-19 sledil tretji val, v ka-
kšni kondiciji bo gospodarstvo in ali 
bo 2021 tisto leto, ki ga bo šlo še bolj 
'pozabiti' kot letošnjega. Občina Kranj-
ska Gora je ena izmed še redkih neza-
dolženih občin, na kar sem ponosen. 
Lahko tudi 'dihamo' še z nekaj malega 
prihranjenih sredstev, tako sem na-
vajen že v svojem življenju. Zagotovo 
bomo v letu 2021 začeli graditi nov vr-
tec v Mojstrani ter uredili in zaključi-
li nekaj nujnih zadev, še posebno na 
področju vodooskrbe, kot je problem 
kaljenja zajetja Jurež. Na področju ka-
nalizacije moramo postoriti še nekaj 
stvari. Če bo država realizirala rekon-
strukcijo ceste od trgovskega centra v 
Kranjski Gori proti Eriki, bomo hkrati 
obnovili kanalizacijski vod Kranjska 
Gora–Jasna, pločnik, javno razsve-
tljavo in pripravili vse potrebno tudi 
za preureditev cestišča v krožišče pro-
ti Športnemu parku Ruteč. Naredili 
bomo vse za to, da pristojne v državi 

prepričamo, da se dokonča gradnja 
pločnika v Gozdu - Martuljku. V načr-
tu občine skupaj z državnimi organi 
je odkup večjega zemljišča za namen 
parkirišča v Ratečah za večje število 
osebnih vozil, avtobusov; že smo na-
ročili izris projekta za izvedbo (PZI). 
Poskrbeli bomo za ureditev parkirišč 
v krajevni skupnosti Dovje - Mojstra-
na v navezavi s projektom umirjanja 
prometa v doline Vrata, Kot in Krma. 
Vse to so stvari, ki so nujne, vse dru-
go je odvisno tudi od tega, kakšna bo 
situacija ..." 

V gradivu predloga proračuna so predvi-
dena sredstva še za gradnjo in vzdrževa-
nje kanalizacijskih sistemov na Čistilni 
napravi Jesenice in posodobitev Čistilne 
naprave Tabre, za športno infrastruktu-
ro, sanacijo gozdnih cest zaradi posledic 
naravnih nesreč ob sofinanciranju mi-
nistrstva za okolje in prostor, na poko-
pališču v Kranjski Gori je v načrtu posta-
vitev žarnega zidu, na Dovjem obnova 
protipožarnega bazena ... 
Predlog občinskega proračuna iz prve 
obravnave gre po njegovem sprejetju v 
15-dnevno javno obravnavo. 

Občinski proračun 2021 je pripravljen
Na seji občinskega sveta Občine Kranjska Gora v sredo, 4. novembra, je bil na 
dnevnem redu v prvi obravnavi predlog občinskega proračuna za leto 2021. 

Največja načrtovana investicija v letu 2021 je gradnja novega sodobnega vrtca v 
Mojstrani, v obstoječem je namreč prostorska stiska. / Foto: Gorazd Kavčič

Z Upravne enote Jesenice so sporočili, da od 3. novembra 
naprej Krajevni urad v Kranjski Gori (na naslovu Kolodvor-
ska 1b), posluje ob torkih med 8. uro in 10.30 ter med 11. 
in 14. uro. Telefonska številka krajevnega urada je 04 580 
98 15. S. K. 

Sprememba uradnih  
ur Krajevnega urada

Dežurna lekarna za Zgornjo Gorenjsko od konca oktobra ponovno 
deluje na Jesenicah, in ne več v Lekarni Zlatorog na Bledu, kjer je 
bila začasno zaradi prenove Lekarne Jesenice. Kot so sporočili iz 
Gorenjskih lekarn, Lekarna Jesenice izvaja redno dežurno službo 
ob nedeljah in praznikih med 9. in 17. uro. S. K. 

Dežurna lekarna znova  
na Jesenicah
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Za razliko od pomladi, ko smo se s takšno obliko nevarno-
sti srečevali prvič in upali, da tlakujemo uspešno pot proti 
pravilnemu ukrepanju, smo sedaj z veliko mero odgovor-
nosti določili prioritetne naloge posameznih služb in sku-
pin znotraj sestava," je povedal poveljnik občinskega štaba 
CZ Blaž Lavtižar. Pregledali so zaščitno opremo v skladišču 
CZ in ugotovili, da je je dovolj za vse interventne službe, 
vendar sta se občina na čelu z županom in štab odločila, 
da še povečajo zalogo zaščitnih sredstev za morebitne šir-
še dodatne potrebe. Prejeli so pošiljko visoko kakovostnih 
zaščitnih mask FFP2 za vse tiste, ki se v prvih vrstah sreču-
jejo z virusom. Ob začasnem zaprtju šol in vrtcev je občina 
oziroma koordinacijska skupina CZ takoj stopila v stik z 
obema ravnateljema osnovnih šol. Po dogovoru sta ostala 
odprta dva vrtca za potrebe varstva otrok, katerih starši ne 
morejo zagotoviti varstva. 
"V koordinaciji s Policijsko postajo Kranjska Gora, medob-
činskim redarstvom, županom ter štabom CZ smo dorekli 
ukrepe in obveznosti vseh služb za izvajanje ukrepov in 
nadzora nad spoštovanjem odredb vlade," je dejal Lavtižar 
in dodal, da s ponudnikom namestitvenih kapacitet ob-

činski štab CZ pripravlja načrt namestitve in oskrbe tako 
domačinov kot tudi oskrbovancev ter zdravstvenih delav-
cev iz Doma Viharnik, če bi se izkazala potreba po tem.
O vseh spremembah bodo občane sproti obveščali na lo-
kalni televiziji ATM in drugih socialnih medijih.

DEŽURNA ŠTEVILKA: 04 5809 809

Znova deluje tudi dežurna številka za pomoč občanom v 
razmerah epidemije. Dežurna številka na Občini Kranjska 
Gora je 04 5809 809. Številka je namenjena osebam, ki so 
zbolele za covidom-19 in so v karanteni, ter tistim, ki so v 
karanteni oziroma samoizolaciji (npr. zaradi stika z oku-
ženim) in potrebujejo dostavo hrane, zdravil. Številka je na 
voljo od 8. do 15. ure. Občinski štab Civilne zaščite pa je 
dosegljiv tudi na cz@kranjska-gora.si. 

OKTOBRA PORAST ŠTEVILA OKUŽB

V občini Kranjska Gora je bilo po podatkih Covid-19 Sledil-
nika prvi dan novembra 77 aktivnih okužb, bolezen je pre-
bolelo 36 oseb. Kako strm je bil porast, pove podatek, da sta 
bili še na začetku oktobra v občini le dve aktivni okužbi. 
Gorenjska je že od sredine oktobra regija z največjim števi-
lom okužb. Skrbi porast števila hospitaliziranih bolnikov. 
Še naprej velja poziv k preventivnemu ravnanju, kot so 
nošenje zaščitne maske, čistoča rok, medosebna razdalja. 
Vlada ukrepe prilagaja trenutni situaciji (npr. omejitve gi-
banja ter ponujanja blaga in storitev potrošnikom z izje-
mami, osnovnošolci imajo ta teden še počitnice) in poziva 
k njihovemu spoštovanju. 
"Virus bomo premagali, mogoče bo pot ponovno dolga, ven-
dar pa se iz vsake takšne poti naučimo nekaj novega ... Ker 
ste se, spoštovane občanke in občani, že v prvem valu res 
zgledno odzvali vsem prošnjam, pozivom, vas tudi sedaj z 
županom Janezom Hrovatom prosiva, da potrpimo nekaj 
tednov, ter s tem zajezimo širjenje virusa in ne ogrožamo 
ranljivih skupin," je sklenil poveljnik občinskega štaba CZ 
Blaž Lavtižar.

Spoštujmo ukrepe, skupaj bomo zmogli
V Sloveniji je bila 19. oktobra razglašena tridesetdnevna epidemija koronavirusne  
bolezni. Dan zatem se je sestal Občinski štab Civilne zaščite (CZ) Občine Kranjska Gora 
v širši sestavi in ponovno določil vse naloge, ki jih je treba izvajati med epidemijo.

Ob kontroli prometa so policisti preverjali tudi spoštovanje 
omejitve gibanja med občinami. / Foto: Gorazd Kavčič

Vstopna covid-19 točka v Splošni bolnišnici Jesenice / Foto: 
Gorazd Kavčič
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SUZANA P. KOVAČIČ

• Zakaj ste za svojo raziskavo izbrali območje Vršiča?
Vršič sem izbral iz različnih razlogov, tako strokovnih kot 
tudi osebnih. Gre za pomembno območje, povezano s prvo 
svetovno vojno, ki še ni bilo natančno raziskano, saj sta 
Ruska kapelica in Vršiška cesta nekako zasenčili preosta-
lo vojno dediščino, ki ravno tako predstavlja pomemben 
del te pokrajine. Obenem mi je bil Vršič že sam po sebi od 
nekdaj pri srcu, saj predstavlja čudovito mešanico prelepe 
narave in bogate zgodovine. S tistimi konci pa me sicer 
vežejo tudi družinske vezi, saj družina po babičini strani 
izvira iz Podkorena, Mihov dom na Vršiču pa je poimeno-
van po njenem stricu.
• Vršič je predstavljal strateško pomembno območje 
soške fronte, ki je povezovalo zaledje s frontno črto, 
vaša raziskava pa ne bo zajemala le dogodkov med le-
toma 1915 in 1917, temveč tudi obdobje predvojnega in 
povojnega miru ter analizo stališč in interakcij s to de-
diščino od njenega nastanka do danes.  Nam osvetlite 
ta spomin?
Kar je danes znano širši javnosti, je posledica ohranja-
nja spomina na določene dogodke, ki so se ljudem zdeli 
pomembni. Politično-družbene okoliščine so botrovale 
temu, da se je ohranil predvsem spomin na ruske vojne 
ujetnike in sadove njihovega dela. Marsikateri dogodki pa 
so bili pogosto odrinjeni na rob pozabe, kot je na primer 
prisotnost srbskih in tudi italijanskih vojnih ujetnikov, 
ki so bili še leta 1918 v Kranjski Gori in tam tudi umirali 
zaradi bolezni. Spomin lokalne skupnosti je še posebno 
pomemben, saj se prek njega ohranja zgodovinska dedi-
ščina, kot je v primeru Ruske kapelice. Preučevanje odno-
sa do dediščine prve svetovne vojne na območju Vršiča in 
Kranjske Gore, tako s strani skupnosti kot s strani države, 
bo tako razjasnilo, kaj vse je bilo in je za družbo pomemb-
no in kaj se je izgubilo skozi čas.
• Med vsemi ostalinami, povezanimi s prvo svetovno 
vojno na območju med Trento in Kranjsko Goro, so kot 
kulturna dediščina registrirane le redke lokacije. Katere? 
V Registru nepremične kulturne dediščine so zavedena 
pokopališča in grobovi, Ruska kapelica, Ruski križ, tabori-
šče ruskih vojnih ujetnikov in kranjskogorski del vršiške 
ceste. Med pokopališči so to nekdanje vojaško pokopališče 

v Kranjski Gori, vojaško pokopališče v Trenti in grobovi 
ruskih vojnih ujetnikov okoli Erjavčeve koče. Manjše po-
kopališče je bilo na primer tudi na Hudi ravni, vendar pa 
to ni označeno ali zavedeno v Registru. 
• Še vedno je torej večina dediščine na Vršiču javno-
sti neznana in ostaja neregistrirana v Registru kulturne 
dediščine. Arheološko iskanje teh sledi je zdaj vaša na-
loga. Kako ste zastavili raziskovalni projekt? 
Dvoletni raziskovalni projekt je razdeljen na več medse-
bojno prepletajočih se sklopov. V prvem planu je iskanje 
in preučevanje literature, arhivskih virov in vojnih ter po-
vojnih fotografij in razglednic, na katerih se opazijo osta-
line, povezane s prvo svetovno vojno. V tem okviru sem že 
pregledal kar nekaj gradiva iz Arhiva RS in Zgodovinskega 
arhiva Ljubljana, nekaj gradiva pa mi je uspelo pridobi-
ti od zasebnih zbiralcev. Trenutna situacija s pandemijo 
mi je žal preprečila obisk Vojnega arhiva na Dunaju, ki 
ga nameravam obiskati takoj, ko se situacija spremeni 
na bolje, pobrskati pa bo treba tudi v arhivih še kakšnih 
drugih držav. Obenem poteka izris ostalin, ki so opazne 

Arheolog Uroš Košir bo raziskal območje Vršiča
Občina Kranjska Gora in Javna agencija za raziskovalno dejavnost sofinancirata 
podoktorski raziskovalni projekt arheologa dr. Uroša Koširja z naslovom Med 
vojno in mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča 
svobode, ujetništva, kultur, narodov in verstev. Zaključena raziskava bo podlaga za 
zgodovinski turizem, za kar se zavzemajo tudi na Občini Kranjska Gora. Projekt je dr. 
Košir oktobra predstavil v Ljudskem domu v Kranjski Gori, več pa v pogovoru. 

Dr. Uroš Košir med arheološkimi raziskavami na Vršiču / Foto: A. 
Bogožalec Košir



Ruski vojni ujetnik, avstro-ogrski vojak in srbski vojni ujetnik v 
Kranjski Gori leta 1916 / Fotografijo hrani Uroš Košir

Pasna spona ruskega vojnega ujetnika, odkrita v eni izmed 
trentarskih hiš. Hrani jo Uroš Košir.
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na rezultatih laserskega skeniranja površja, drugo leto pa 
bo treba vse te ostaline preveriti in dokumentirati tudi v 
naravi. Temu bodo sledili arheološki testni izkopi ter geo-
fizikalne raziskave in pa arheološka izkopavanja lokacij, 
primernih za prezentacije na terenu v okviru Poti miru. 
• K sodelovanju vabite tudi lokalno prebivalstvo. Na 
kakšen način vam lahko pomaga?
V primeru raziskovanja tako nedavnih dogodkov, kot je 
npr. prva svetovna vojna, lahko lokalno prebivalstvo pred-
stavlja pomemben vir novih informacij. Morebiti doma še 
vedno kdo hrani dokumente, stare fotografije, razglednice 
ali predmete, povezane z vojno zgodovino, ki lahko dodajo 
pomembne podatke k raziskovanju območja Vršiča, Tren-
te in Kranjske Gore v času med začetkom prve pa tja do 
konca druge svetovne vojne. Verjetno se je pri kom ohra-
nilo tudi kakšno pričevanje prednikov, ki govori o ruskih 
vojnih ujetnikih, plazu ali splošnih dogodkih v vojnih 
časih. Morda se celo kje skriva kakšna vojna fotografija 
Ruske kapelice, izdelek ruskega vojnega ujetnika ali celo 
dokumenti, ki bi govorili o gradnji kapelice. Tudi čas med 
obema vojnama je v odnosu do dediščine prve svetovne 
vojne igral pomembno vlogo. Tu so številne obnove Ru-
ske kapelice, prekopi pokopanih z vojaškega pokopališča 
v Kranjski Gori v tridesetih letih dvajsetega stoletja ... Zato 
prosim vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, fotogra-
fije, dokumente ali predmete, povezane s časom prve in 
druge svetovne vojne, obdobjem med obema vojnama, 
predmete, povezane z ruskimi in drugimi vojnimi ujetni-
ki ter predmete vojaške narave, povezane z Zgornjesavsko 
dolino, da se name obrnejo na uros.kosir@ff.uni-lj.si, saj 
je tudi dokumentiranje teh predmetov pomemben del pri-
dobivanja zgodovinskih informacij.
• Ostaline prve svetovne vojne v Sloveniji že povezuje 
Pot miru, ki vodi vzdolž frontne linije od Alp do Jadra-
na. Tudi vaša  zaključena raziskava se bo vklopila va-
njo, saj bo služila kot osnova za prihodnjo turistično-
-zgodovinsko pot, za kar se zavzemajo tudi na Občini 

Kranjska Gora. Kakšni bodo poudarki v tem delu, da 
bodo pritegnili širše zanimanje obiskovalcev?
Cilj je povezati vse raznolike segmente dediščine prve sve-
tovne vojne, tako tiste bolj znane, osredotočene na ruske voj-
ne ujetnike, kot tudi tiste manj znane. Tu je treba poudariti 
tudi italijanske in srbske ujetnike, pomembno vlogo celo-
tnega območja kot oskrbovalnega centra in na terenu pred-
staviti mikrolokacije posameznih objektov in njihovo zgodo-
vino. Tovrstno dediščino je treba združiti tudi z naravno, saj 
se obe prepletata in sta del istega okolja, prilagoditi pa se je 
treba tudi potrebam obiskovalcev in na tak način pritegniti 
tudi tiste, ki se na Vršič prvenstveno podajo zaradi športnih 
in drugih vzrokov, ki niso povezani z zgodovino prve sve-
tovne vojne. S tega vidika bo v okviru prezentacij na terenu 
poudarek predvsem na lokacijah, ki so lahko dostopne ter so 
blizu že ustaljenih poti. Preostale, bolj odmaknjene lokacije 
bodo seveda dokumentirane zaradi njihove izpovednosti in 
pomembnosti pri razumevanju celotnega območja, ne bodo 
pa v tem trenutku postale del zgodovinsko-turistične poti.
• Če skleneva z osebnim vprašanjem ... Od kod ste doma, 
zakaj vas je pritegnil študij arheologije in ali lahko ome-
nite kakšnega od svojih večjih dosedanjih projektov.
Doma sem s Hrušice, trenutno živim na Brezjah. Arheologi-
ja me je pritegnila že v mladih letih, doma pa še vedno hra-
nim list papirja iz prvega razreda z vprašanjem, kaj bom, ko 
bom velik. Napisal sem, da bom arheolog. Obenem me še 
iz osnovnošolskih let zanima predvsem zgodovina prve in 
druge svetovne vojne, zato sem se na poklicni poti posvetil 
predvsem arheologiji modernih konfliktov. Že v času pisa-
nja diplomskega dela in doktorata sem se posvečal soški 
fronti, službeno pa sem opravil precej raziskav, ki so pove-
zane s časom druge svetovne vojne. Med zanimivejšimi raz-
iskavami, ki sem jih vodil, so bila tudi lanskoletna izkopa-
vanja slovanskega grobišča v Cerkljah na Gorenjskem, kjer 
pa smo odkrili tudi ostanke protiturškega tabora in dveh 
nemških bunkerjev, tako da tudi tokrat ni šlo brez vojne 
dediščine.

 |
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Univerzitetna diplomirana ekono-
mistka, ki izvira z Jesenic, živi pa na 
Bledu, je bila od leta 2015 zaposlena 
na ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, zadnja štiri leta kot 
državna sekretarka. Predtem je bila 
skoraj 15 let direktorica Turizma Bled.
Kot je dejala, si je v teh letih nabrala 
veliko znanj in izkušenj na področju 
gospodarstva, regionalnega razvoja 
in turizma. "Poleg tega sem Gorenjka 
po duši in srcu, poznam okolje, po-
znam RAGOR, ki ima veliko zanimivih 
projektov, dobro mlado ekipo. Vesela 
sem, da tudi župani Zgornje Gorenjske 
prepoznavajo pomen agencije," je po-
vedala nova direktorica.
Kot je poudarila, je dodatna spodbuda 
za še več aktivnosti tudi nova finanč-
na perspektiva 2021–2027, v kateri vidi 
priložnost za nove zanimive projek-
te, prek katerih bi se občine Zgornje 
Gorenjske lahko še dodatno razvija-
le. Prepričana je, da ima območje že 
zdaj izjemno dodano vrednost zlasti 
na področju turizma, ki se bo v po-
koronskem obdobju še bolj usmeril v 
aktivnosti v naravi in individualna, 
butična doživetja. 
Pomemben pa je tudi gospodarski po-
tencial teh občin, na območju Zgornje 
Gorenjske po njenih besedah deluje 
veliko uveljavljenih podjetij, v okviru 
slovenskih poslovnih točk (SPOT) pa 
uspešno izvajajo tudi celovito podpor-
no storitev za potencialne podjetnike. 
Pomembno pa je tudi sodelovanje z 
župani Zgornje Gorenjske, ki se v ko-
ordinaciji RAGOR-ja srečujejo enkrat 

mesečno, si izmenjujejo informaci-
je, odpirajo skupne aktualne teme in 
iščejo rešitve. Izzive pa nova direkto-
rica vidi tudi v čezmejnem sodelova-
nju.
In kakšno je sodelovanje s kranjsko-
gorsko občino? Kot je dejala, ima so-
delovanje trdne temelje in se iz leta v 
leto nadgrajuje. 
"Pomembno je, da se v projekte vklju-
čuje vedno več lokalnih deležnikov z 
različnih področij. Številni projekti 
udeležencem omogočajo pridobitev 
novih znanj in izkušenj, ki prispevajo 
k njihovemu bolj kakovostnemu ži-
vljenju. Skupaj na primer spoznavamo 
zelišča in njihovo uporabnost, se uči-
mo pridelovati svojo hrano ter voditi 
gospodinjstva na okolju prijaznejši 
način. Z različnimi medgeneracijski-
mi srečanji na eni strani učimo otro-
ke graditi spoštljiv odnos do starejših 
ter sprejemati starost in drugačnost, 
na drugi pa starostnikom omogoča-
mo boljšo socialno vključenost, nove 
izzive in popestritev njihovih vsakda-
nov. Posebno mesto zavzemajo tudi 
aktivnosti s področja krepitve dušev-
nega zdravja," je povedala.
Velik poudarek je tudi na projektih, ki 
lokalnim podjetnikom in ustvarjal-
cem pomagajo pri stopanju po njiho-
vih poslovnih poteh, pri graditvi nji-
hove prepoznavnosti ter pridobivanju 
podjetniških znanj. 
RAGOR ima povezovalno vlogo tudi pri 
projektih Semenjalnica in Usmerjanje 
obiska v Triglavskem narodnem par-
ku, kjer so skupaj z Občino Kranjska 
Gora pridobili nepovratna sredstva za 
vključene aktivnosti in investicije.
Eden od zanimivih projektov je bil 
tudi projekt AlpFoodway, v katerem je 
RAGOR nastopal kot projektni partner, 
kot pilotno območje pa je obravnaval 
Rateče, kjer je bila raziskana vaška 
prehranska dediščina. Izšla je knji-
ga Rateška košta, potekale so med-
generacijske delavnice priprave tra-

dicionalnih jedi, izdelan je bil meni 
Rateška južna v rateških gostiščih in 
vpeljan v turistično ponudbo. Projekt 
odzvanja v nadaljevalnem projektu 
KUHAM DOMAče s kuharskimi delav-
nicami za kuharske navdušence vseh 
starosti. Pri tem sodelujejo s članica-
mi Društva podeželskih žensk občine 
Kranjska Gora, letos pa kot mentor 
sodeluje Gašper Zima iz Gostilne Pr' 
Železn'k v Mojstrani. 
RAGOR je tudi partner v projektu ohra-
njanja kozolcev. "Občina Kranjska 
Gora je ena redkih, ki sistemsko skrbi 
zanje bodisi z obnovo ali odstranitvijo 
podrtih kozolcev, in na RAGOR-ju smo 
ponosni, da smo partnerji pri tem 
projektu, ki združuje tradicijo in turi-
zem," je dejala direktorica.
RAGOR pa je vodil tudi projekt rabe 
hišnih imen, ki je na Gorenjskem kot 
prvi potekal prav v krajevni skupnosti 
Dovje - Mojstrana. Zdaj projekt pokri-
va že 22 občin in obsega zbirko z 11.500 
hišnimi imeni. Na pobudo RAGOR-ja 
je bila raba hišnih imen septembra 
vpisana tudi v slovenski Register ne-
snovne kulturne dediščine.

Nova direktorica RAGOR-ja
Vodenje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki tudi v kranjskogorski 
občini izvaja številne zanimive projekte, je prevzela Eva Štravs Podlogar. 

Eva Štravs Podlogar / Foto: Gorazd Kavčič

V ekipi RAGOR-ja je deset 
zaposlenih, mandat 
direktorice pa traja štiri leta. 
Dosedanji direktor Mark 
Toplak, ki je agencijo vodil leto 
dni, je postal direktor Splošne 
bolnišnice Jesenice.
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V Kranjski Gori so po relativno uspe-
šni poletni sezoni – v obdobju od ja-
nuarja do septembra so imeli 38 od-
stotkov manj nočitev kot v enakem 
obdobju lani, za vso Slovenijo je ta 
delež 68-odstoten – pričakovali dobro 
jesen. "Do konca oktobra so bile ka-
pacitete z rezervacijami pokrite tako 
rekoč stoodstotno, in to ne glede na 
vremenske razmere, kar je drugače 
kot v preteklosti, ko je v destinaciji 
sezono pogosto krojilo prav vreme," 
je povedal Blaž Veber, direktor Turiz-
ma Kranjska Gora. A so, kot pojasni, 
rezervacije začele upadati tako rekoč 
tisti trenutek, ko je vlada z odlokom 
zaprla restavracije. "Tako se, ko so bili 
prvič to jesen zaprti tudi hoteli, prav-
zaprav ni zgodilo nič posebnega več. 
Nam pa situacija dobro pokaže, kako 
zelo je turistično gospodarstvo pove-
zano," ob tem opozarja Veber.
Kot še pravi, je november tudi v Kranj-
ski Gori načeloma čas nizke sezone, 
ki ga turistično gospodarstvo običajno 
izkoristi za pripravo na zimo – in tudi 
tokrat je tako. "Žičničarji pripravljajo 
naprave, zavod za turizem pa oblikuje 
program za prihajajočo zimsko sezo-
no. Zavedamo se, da bodo, tudi če se 
gostinske in hotelske kapacitete od-

prejo, veljale številne omejitve, pred-
vsem pri uporabi infrastrukture, in 
temu se bomo seveda prilagodili," je 
še povedal.
Poudarja tudi, da turizem seveda pri-
čakuje podaljšanje veljavnosti bonov 
še najmanj za pol leta. "To je ukrep, na 
katerega smo opozarjali že od pomla-
di, ob tem, da seveda ne bo zadoščal. 

Pričakujemo ne le osemdesetodstotno 
subvencioniranje čakanja na delo, 
ampak med drugim tudi večji posluh 
za fiksne stroške, davčne olajšave, 
obremenitve plač ... To so področja, za 
katera upamo, da bo vanje vložene več 
energije. Turizem pač dela 365 dni na 
leto in samo preživeti eno sezono je 
premalo," je kritičen Veber.

Turistično gospodarstvo računa na zimo
"Žičničarji pripravljajo naprave, zavod za turizem pa oblikuje program za 
prihajajočo zimsko sezono. Zavedamo se, da bodo, tudi če se gostinske in hotelske 
kapacitete odprejo, veljale številne omejitve, predvsem pri uporabi infrastrukture, 
in temu se bomo prilagodili," pravi Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora.

Foto utrinek iz letošnjega poletja / Foto: Gorazd Kavčič

Anže in Lea Svrzikapa iz Podkorena sta avtorja ravno izdane 
knjižice Pavestice, v kateri je deset povesti, zbranih iz vasi po 
Zgornjesavski dolini. Nekaj sta jih pretipkala in združila s tisti-
mi, ki se jih Anže spomni iz otroštva. Anžetova pokojna mama 
je zgodbe in pripovedke iz doline zapisovala še v zvezke v di-
alektu (s pravilno ''karenško'' izgovarjavo). Za projekt je imela 
posluh Občina Kranjska Gora, knjižico bo dobil vsak vrtčevski 
otrok v občini. Še več o Pavesticah bomo napisali v decembr-
skem Zgornjesavcu. S. K. / Foto: Gorazd Kavčič 

Pavestice iz Zgornjesavske doline
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Rožnati oktober, mednarodni mesec oza-
veščanja o raku dojk, je Občina Kranjska 
Gora v sodelovanju z Večgeneracijskim 
centrom Gorenjska, ki deluje znotraj 
Ljudske univerze Jesenice, in Združenjem 
Europa Donna Slovenija zaznamovala 
s simboličnim dejanjem – sajenjem ro-
žnatih kovinskih rožic in zavezovanjem 
rožnatih šalov na Trgu pred cerkvijo v 
Kranjski Gori. Letošnji slogan rožnatega 
oktobra je bil Dotik pove največ, ki opo-
zarja na pomen rednega mesečnega sa-
mopregledovanja in zgodnjega odkriva-
nja raka dojk. S. K.

Rožnati oktober v  
občini Kranjska Gora

SUZANA P. KOVAČIČ

Predsednik vojnih veteranov občine 
Kranjska Gora Anton Albreht je že več-
krat predlagal, da bi imeli poleg tradi-
cionalnih spominskih slovesnosti na 
Korenskem sedlu in v Ratečah kdaj 
tudi letni zbor v Kranjski Gori. Zbrane 
na rednem letnem zboru je pozdravi-
la kranjskogorska občinska svetnica 
Janja Dolhar, ki je poudarila, da so v 
zgodovini vsakega naroda dogodki, ki 
ne smejo biti pozabljeni. Slovenski na-
rod se je odločil za samostojno državo, 
ohranil svoj jezik in kulturo, Dolharje-
va je ob tem poudarila, da bodimo na to 
ponosni in bodimo enotni.
Predsednik združenja VVS Zgornja Go-
renjska Janez Koselj je v nagovoru spo-
mnil na dogodke izpred tridesetih let, 
na udeležence priprav in vojne za Slo-
venijo v času od 17. maja 1990, ko je JLA 
hotela razorožiti slovensko Teritorialno 
obrambo (TO), pa do 26. oktobra 1991, ko 
so enote JLA v Luki Koper zapustile Slo-
venijo. 
Kot je povedal Koselj, so lani aktivnosti 
potekale vse leto, člani so se udeleže-
vali spominskih slovesnosti, pohodov 
(med drugim pohoda ob kulturnem 
prazniku in na Triglav), športnih tek-

movanj, zaznamovali so še preostala 
tajna skladišča orožja TO. Na kar 191 
lanskih dogodkih sta sodelovala 2602 
njihova člana. Praproščaki VVS Zgor-
nja Gorenjska so bili lani angažirani 
47-krat na različnih dogodkih in prire-
ditvah, sodelovalo jih je 133. Zbirali so 
tudi gradivo za zbornik Orožja nismo 
oddali 1990, ki je izšel letos prav na po-
budo gorenjskih teritorialcev in ga je 
uredila Rina Klinar.
Tudi letos – še naprej – ohranjajo spo-
min na dogodke iz časa priprav na osa-
mosvojitev in vojne za Slovenijo. Letos 
do letnega zbora jim je kljub okolišči-
nam zaradi koronavirusa uspelo izve-
sti 38 dogodkov, še nekaj jih bo, skladno 
s priporočili NIJZ. Leto bodo zaključili 
26. decembra ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti v Domu veteranov v Rado-
vljici. Obenem že tečejo priprave na tri-
deseto obletnico osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo, je poudarila Rina Klinar. 
Prihodnje leto bo za VVS Zgornja Go-
renjska volilno leto, občni zbor bo pred-
vidoma sklican februarja 2021. Pred-
sednik območnega združenja Janez 
Koselj je letni zbor sklenil z besedami, 
naj spoštujemo svojo zgodovino. Nasto-
pil je tudi Veteranski pevski zbor, nji-
hov dirigent je Franc Podjed.

Spoštujmo svojo zgodovino
Člani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Zgornja Gorenjska so imeli v začetku 
oktobra v dvorani Ljudskega doma v Kranjski Gori 24. 
letni zbor.

Nagovor predsednika združenja VVS Zgornja Gorenjska Janeza Koselja 

Poleg predavanja arheologa dr. Uroša 
Koširja so oktobra v dvorani Ljudskega 
doma v Kranjski Gori na povabilo LAS Go-
renjska košarica gostili tudi mag. Tadeja 
Korena iz Ustanove Fundacija Pot miru v 
Posočju, ki je predaval na temo Pot miru 
od Alp do Jadrana. Promocijski film pro-
jektne ideje Pot miru/Walk of Peace je 
bil med 150 prijavljenimi pred nedavnim 
izbran za najboljši Interreg evropski pro-
jekt leta. Matjaž Podlipnik pa je v imenu 
Turizma Kranjska Gora predstavil novo 
AR-aplikacijo o Ruski kapelici, ki jo na-
ložite v svoj pametni telefon. Šest zgodb 
uporabnikom aplikacije tankočutno ori-
suje dogajanje, povezano z nastankom 
kapelice. S. K. 

Nagrajen promocijski 
film Pot miru



Izberite med 114 Petrolovimi prodajnimi mesti za 
dostavo svoje paketne pošiljke.
Za več informacij o možnosti prevzema in dostave paketnih 
pošiljk poskenirajte QR kodo ali obiščite www.posta.si/mdmi.

Ker se mi
zmeraj mudi!

Ker se mi
Prevzemite paket na Petrolu
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"Načrtovali smo tradicionalno žalno slovesnost ob dnevu spomi-
na na mrtve v spominskem parku na Dovjem, a žal zaradi epide-
mije to ni bilo mogoče," je povedala Sonja Mirtič, predsednica 
ZB za vrednote NOB Dovje - Mojstrana. Je pa delegacija ZB za 
vrednote NOB Dovje - Mojstrana v občini Kranjska Gora položila 
venčke in ekološke sveče v vseh petih krajevnih skupnostih po 
občini. "Vklesana imena na spominskih ploščah nam pripove-
dujejo, kako velik je bil krvavi davek v občini Kranjska Gora. Za 
vsa plemenita dejanja niso potrebne velike besede, saj so bili to 
mali, preprosti ljudje, katerih imena z velikimi črkami zapišemo 
v našo zgodovino," je poudarila Mirtičeva.  S. K. /Foto: Jože Mirtič

Poklonili so se jim ob dnevu spomina

SUZANA P. KOVAČIČ

Direktorica doma mag. Karmen Romih je povedala, da 
so v domu vzpostavili ločene cone – belo, sivo in rdečo. 
"Za čas vzpostavitve rdeče cone smo pet okuženih stano-
valcev namestili v covidski negovalni oddelek Bolnišnice 
Topolšica, stanovalci so se v torek že vrnili nazaj v naš 
dom," je pojasnila. Še naprej dosledno spremljajo zdra-
vstveno stanje stanovalcev in zaposlenih ter izvajajo vse 
ukrepe za preprečitev prenosa okužbe. Stanovalci, ki so 
pozitivni na covid-19, so nameščeni v rdeči coni, nazaj v 
njihove sobe jih bodo premeščali glede na potek bolezni 
in imunski status stanovalca. Za informacije o njihovem 
počutju in splošnem zdravstvenem stanju lahko pokličite 
na mobilno številko 041 508 122 (rdeča cona). Za vse druge 
informacije lahko pokličete na številko 051 257 246. Svojci 

se za video klic s stanovalcem lahko naročijo na recepciji 
doma na številko 04 583 77 00. Pakete, ki jih svojci prine-
sejo za stanovalce, nameščajo v karanteno za 72 ur, zato 
zaposleni prosijo, da ne nosite hrane, ki se hitro pokvari. 
In kako poteka življenje v Domu Viharnik v teh dneh? 
"Trenutno so stanovalci po sobah, na srečo so te večino-
ma eno- in dvoposteljne, veliko sob ima balkone. Glede na 
epidemiološko stanje se bomo sproti odločili za sproščanje 
ukrepov, ko se bodo stanovalci znova lahko gibali znotraj 
skupin, odšli na zunanje terase na posameznih nadstro-
pjih," je pojasnila direktorica doma in poudarila, da zelo 
dobro sodelujejo in so stalno v navezi z domsko zdravnico, 
s področno epidemiologinjo doc. dr. Ireno Grmek Košnik 
in drugimi področnimi koordinatorji za domove starejših.

Življenje v Viharniku prilagojeno razmeram
V Domu Viharnik v Kranjski Gori v spomladanskem valu epidemije niso imeli 
okužb, v jesenskem valu pa je bila do vključno torka, 3. novembra, ugotovljena 
okužba pri šestih stanovalcih in eni zaposleni.

V Domu Viharnik so vzpostavili ločene cone – belo, sivo in rdečo. 
/Foto: Gorazd Kavčič

Vstopna covid-19 točka v Splošni bolnišnici Jesenice  
/ Foto: arhiv Doma
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IN JO PREOBRAŽAJO
SONČEVE MOČI,
IN JO KAMNITA OGNJENA ZEMLJA
Z VODO ŠE PEŠČI ...

BENJAMIN GRACER, 2020

DAMJAN JENSTERLE
(1951–2020)

JUTRO NA JEŽI
Travniki med kolovozi,
med dobravami in na ježah
izginjajo in se spet prikazujejo
skozi jesenske meglice.
Kot jagode v jogurtu.

Torto neba prereže na dva dela
smetanova sled letala.

Električni pastirji zganjajo krave
na poteptane in popašene zaplate.
Mrak leze skozi late kozolcev,
ki se topijo v zevajočo temino gričev.
Kot sladkor v teranu.

Škrlatno plešejo zlovešči odsevi
plamenčkov sveč na zvoniku.
Mami se je življenje zlagalo v
pločevinasto škatlo bombonov Kraš,
moje komaj napolnilo pločevinke
cigaret Benson & Hedges brez filtra,
in če se bo nadaljevalo tako,
bo našim otrokom zadostoval fingrat.
Če bodo sploh vedeli, čemu je služil.

Med traktorskimi potmi,
na vnuki rojijo odsevi
rosnih kapljic in mavričnih odbleskov,
kar jih odstira sramežljiva sopara.
Podobne steklenim solzam na lestencu.

Ob taki uri se zbudiš
zaradi skrbi ali ljubezni.

DAMJAN JENSTERLE

HIŠA VOLNE
The secret of happiness is not  
in doing what one likes but in liking 
what one does.*

* Skrivnost sreče ni v tem, da delaš, kar 
ti je všeč, ampak da ti je všeč, kar delaš. 

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

Tega oni ne pozabijo.

KATA
Z belo svilo
in razširjenimi rokami
te sprejmejo.
Tam,
kjer se pobočja globoko spodaj

barvajo s škrlatom
in viseči mostovi
dihajo z goro.

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

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

POTAMA
S cekarji navkreber
in s cekarji navzdol sope
in ognjišče
ji zvečer zariše
volnen smehljaj
v kotičke ustnic.
Z njo

gre toplota v gore
in mraz v doline.

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

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

NAMASTE – nepalski pozdrav
KATA – svilena rutica
KAMI – ime šerpe (v dobesednem pre-
vodu kovač)
POTAMA – posoda (V njej se je varoval 
in nosil ogenj.) V pesmi je ime žene.
DABLAM – svetinja, ki se nosi na pasu 
za srečo na potovanju.
HIŠA VOLNE – Ne-pal
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BENJAMIN GRACER

PESMI TOLAŽNICE

duh noči
jih melje
(pesmi kakopak)
za jutranjo kavico
z ljubljeno ... v
Pogovor
s svetlimi mislimi
o včerajšnjem
norem dnevu,
polnem spominov,
nedokončanih sanj,
in hrepenenj
po živih dotikih ...

moja duša
spet skuša prežariti
stokrat osvojene
sončeve trdnjave
živosti telesa
na njenem
plavem nebu
rojstev:

prek vodenih
kamnov:
po poteh smrti
iz goreče zemlje,
kjer se bije boj
z zlim: »starizmom«.
v domovih za ostarele?

BO ŠE KDAJ KDO
srčno, hrabro ženo,
go. Biserko Meden
odlikoval s kakšnim
državnim odlikovanjem,
dokler bomo lahko
o čem odločali
svobodni državljani?)

SI KDAJ SANJAL
ROJSTVO NOVE ŽIVALI:
V MREŽI ZLATIH
SONČEVIH NITI:
ŽARIŠČNEGA PAJKA,
NA SONČNI STRANI ALP?
SI GA KDAJ GLEDAL SKOZI
SONČEVA ŽARIŠČA
NA DREVJU IN GRMIČJU
MOČVIRNATIH ZELENCEV?
SI KDAJ ČUTIL,
KAKO MOČVIRNA TLA
DRHTIJO OD PLODENJA
OSTANKOV ŽIVOSTI.

France Voga

Zakaj mladi ne verjamejo starejšim
Ko spomladi sonce toliko ogreje ze-
mljo, da ni premrzlo sedeti na njej, 
nastopi za vse mladiče v Našem goz-
du poseben čas. Sedaj so že toliko do-
rasli, da jih skrbne mame ne nadzo-
rujejo več toliko. Lahko se svobodno 
podijo po gozdu in zganjajo norčije. 
Paziti morajo le, da koga od starejših 
ne spravijo ob živce. Takrat se lahko 
marsikaj zgodi. Tudi kakšna okrog 
uhljev lahko prileti. V Našem goz-
du pač še velja prastaro pravilo, da 
v vzgoji mladih sodeluje vsa srenja. 
In vse mame to pravilo spoštujejo in 
negujejo.
Ko se mladiči upehajo od celodnev-
nih norčij, radi posedijo v kakšnem 
skritem kotičku in se predajo pogo-

vorom. Malo gozdno jezerce je več 
kot primerno za to. Odmaknjeno je 
od največje jase in hrupa na njej. Ko 
na njegovo vodno gladino posvetijo 
prvi lunini žarki, jezerce kar zažari. 
Obrežje napolnita srebrna svetloba 
in tiha spokojnost. Tako je, kadar 
tam ni mladičev. Kadar pa oni tam 
zborujejo, se mora tiha spokojnost 
umakniti prešernemu veselju. Mla-
diči si malo nagajajo in se posta-
vljajo pred drugimi. Zgodilo se je, da 
so se pogovarjali o tem, kdaj je bilo 
najlepše.
Mali zajček, ki so se mu uhlji ravno 
postavili pokonci, je pohitel:
»Moja mama pravi, da je bilo najlep-
še tistega leta, ko je ves čas deževalo. 

Zajčja deteljica je bila sočna in tako-
oo visoka.«
Ker s tačko ni mogel pokazati njene vi-
šine, je nekajkrat poskočil v zrak in kar 
med skoki nadaljeval:
»In rasla je tudi poleti in daleč v jesen. 
Vse leto je je bilo dosti.«
Ob teh zajčkovih besedah je lisičko, po-
nosno na pravkar dorasli rep, kar vrglo 
pokonci.
»To pa že ne bo držalo. Moja mama 
pravi, da je bilo tisto leto najbolj grozno 
v njenem življenju. Zalilo jim je domo-
vanje in vse poletje je morala družina 
prebiti kar na prostem. Najlepše je bilo 
tistega leta, ko je bilo vse poletje suho in 
vroče. Nič ni lepšega, kot vročino prebiti 
v hladu podzemnega domovanja.«

VIDIJO KDAJ
TVOJE OČI
V SONČNIH JUTRIH
BELE VRHOVE GORA,
KOT BI JIH ODLIČEN
PROTETIK OBDELAL
DO SIJOČIH
GORSKIH KRON,
V ČELJUSTIH NARAVE;
OBDANE Z RUŠEČIMI,
VODENO PEŠČENIMI
HRIBI, SKALAMI,
ŠKRBINAMI, GRABNI,
PREVISI IN PREPADI
DO SKALNIH KORIT
Z VETROVNO NANEŠENO
ČRNO ZEMLJO.

IZ NJE SE POD
PLAVO NEBO
ZELENCEV
POŽENEJO
TEMNOZELENA
DREVESA,
MREŽASTIH PAJKOV – 
STRAŠNIH ZBIRALCEV
KAČJIH STRUPOV
SKOZI SONČEVA ŽARIŠČA,

DA – SKOZI SONČE-
VA ŽARIŠČA!

Da nam pesem več ne (za)poje;
ne na nebu ne na zemlji,
kljub Vodnikovemu
pesniškemu slavilu:

– SLOVENC,
tvoja zemlja je zdrava,
pridnim njih lega naj prava! –

Je moral
Kosovel
poklicati
kozmos,
kozmična
žarišča
na pomoč
če je hotel biti
inu ostati naš
v INTEGRALIH,
moderne
pesniške oblike
slovenske poezije?
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Še preden je k temu kdo lahko kaj do-
dal, je vzvalovila jezerska gladina. Iz 
nje je pogledala krapova glava. Krap, ki 
je že ves čas skrivaj poslušal pogovor 
mladičev, je bil hudo jezen.
»Ti bom že dal, da je bilo najlepše. Ti-
stega leta sem si hotel ustvariti dom in 
družino. Zaradi suše je bilo tako malo 
vode v ribniku, da je je bilo še zame 
premalo. Nisem se mogel poročiti in še 
danes sem zaradi tistega leta samski.«
Ves togoten je krap zaplaval v najgo-
stejši mulj in vodo tako skalil, da je 
izgubila ves srebrni sijaj. Breg okrog 
ribnika je potemnel.
Nastalo tišino je izkoristil mladi jaz-
bec.
»Moj ata trdi, da je bilo najlepše tiste-
ga leta, ko je bila zemlja polna ogrcev. 
Samo legel je na tla, malo pobrskal po 
zemlji in slastni ogrci so kar sami pa-
dali v njegova usta. Tistega leta se je 
tako zredil, da je komaj hodil.«
»Pol našega sorodstva se je moralo 
izseliti iz Našega gozda, ker so ogrci 
uničili vse, kar je raslo,« so bili ogor-
čeni zajčki. Tako glasno in ogorčeno so 
vpili, da si je jazbec moral s tačkami 
zamašiti ušesa.

Zajčke je umirilo šele brundanje 
medvedka. Ta se je že nekaj časa pra-
skal po kosmatem trebuščku in ho-
tel priti do besede. Kar malo zviška, 
ker je bil največji med njimi, jim je 
oznanil:
»Najlepše je bilo tistega leta, ko so 
bila vsa dupla dreves polna čebel in 
njihovega satja. Moj ata se je vse dni 
sladkal z medom. Njam, njam!«
Medvedek bi še kaj povedal, pa mu je 
misel na sladko lepljivost napolni-
la usta s toliko sline, da je ni mogel 
sproti požreti. Pa tudi, če bi jo in bi še 
kaj povedal, se ne bi slišalo. Vsi ostali 
so vpili:
»Tvoj ata se je basal z medom, čebele 
so pa pikale vse druge. Tiste, ki ni-
majo tako goste in dolge dlake. In to 
naj bi bilo najlepše leto? Samo tiho 
nam bodi! «
Na breg srebrnega ribnika je legla ti-
šina. Vsi mladiči so v sebi premleva-
li isto misel: »Kako je mogoče, da se 
naši starši tako motijo?«
Po dolgem razmisleku se je oglasila 
plaha srnica. Šele pred nedavnim je 
izgubila svetle, okrogle pege, ki so iz-
dajale njeno otroškost.

»Morda pa ni pomembno, katero leto 
je najlepše. Moja mama pravi, da je 
najlepše takrat, ko lahko stečeš po 
cvetočem travniku in vsenaokrog 
omamno diši. Takrat še sonce in luna 
svetita drugače. «
Ob teh srninih besedah je skozi gozd 
zapihal topel veter in zrak napolnil s 
tihim hrepenenjem. Zajček je pogle-
dal zajčico in videl je, da ga opazuje. 
Pomignil ji je in skupaj sta odskaklja-
la proti domu. Pa nista izbrala naj-
krajše poti. Nasprotno. Zavila sta na 
tisto najdaljšo in vmes napravila še 
tri velike ovinke.
Breg ob krapovem ribniku se je poča-
si praznil. Zadnja sta vstala srnica in 
srnjaček. A nista stekla proti domu. 
Zavila sta po gozdu navzdol proti trav-
niku. Dolgo v noč sta se lovila med 
cvetočimi in dišečimi travami. Če bi 
pogledala navzgor, bi videla luno, ki 
se jima je poredno smehljala z neba. 
A onadva za to nista imela časa.

NAUK ZGODBE: NI NAJLEPŠE TAKRAT, 
KO IMAŠ VSEGA V IZOBILJU.  
NAJLEPŠE JE, KO SI MLAD.

Iskalci zlata
Že proti koncu 16. stoletja, še bolj pa 
naslednje 17. stoletje se je izvršilo v 
Južnih avstrijskih deželah močno pri-
seljevanje Italijanov, ne samo iz vrst 
plemičev, umetnikov in zidarjev, am-
pak tudi iz vrst kapitalistov, ki so se 
potem pri nas polastili veletrgovine 
in veleindustrije. V gorenjski Dolini so 
bili prvi ustanovitelji fužin Italijani. 
Ti so imeli doma že davno zelo razvi-
to železno obrt. V dolini ob Savi so se 
Italijani najdalje vzdržali in ohranili; 
više v hribih so se pa pomešali med 
domače rudokope in kovače ter med 
njimi utonili. Italijanom se pri nas ni 
baš slabo godilo. Bogateli so. Domačini 
so jih sumili, da ne kopljejo le železne 
rude, ampak dobijo pod zemljo tudi 
zlato. Šle so govorice o kmetu Ježni-
ku, ki je imel svoje posestvo vrh Kara-

vank, hišo na koroški strani, planino 
s kočo pa na kranjski. Prišel je pa več-
krat od bogvekod neznan človek, Ita-
lijan, v kočo prenočit, je dobro plačal 
in jo zjutraj ubral proti Stolu. Kmet je 
presodil, da mora imeti Italijan nekje 
studenec, ki nosi zlato. Naročil je svo-
ji planšarici, naj ga s strelom obvesti, 
kadar bo Italijan spet prišel. Storjeno. 
Kmet Ježnik je stopil s puško pred Ita-
lijana, ko se je z nahrbtnikom vračal. 
Italijan mu je pokazal studenec, pa 
naj zdaj kmet zbira zlato, prišel pa bo 
on, Italijan, vsako leto enkrat, da od-
nese zlato in ga skrivši dobro vnovči. 
Kmet Ježnik je potem naglo obogatel. 
Dogovoril se je s svojim župnikom, da 
sta zlato v župnišču topila. Ko je pa 
sezidal kmet na svoje stroške še cer-
kev v Ločah, so osumili ljudje njega 

in župnika, da delata denar. Oblast je 
posegla v zadevo in župnik je bil ob-
sojen, da bo živ zazidan, toda je prej 
umrl. Ježnika je pa na keglišču zadela 
kap, ko je prejel obsodbo. O tem se je 
raznesel glas daleč naokoli. Pravile so 
se pa še druge reči. Pod Rdečo steno na 
Mangrtu je baje duplina, ki sega daleč 
v goro, vhod vanjo je pa ozek, da se ko-
maj prav suh človek prerije skozenj. 
Prihajajo pa Lahi iz Vidma in odna-
šajo iz dupline ilovico, ki je pomeša-
na z zlatom. Domačinom tajijo svojo 
skrivnost. Neki kmet iz okolice je pa 
Laha zgrabil in ga je za noge obesil na 
drevo, ker mu ni hotel izdati, kje je 
vhod v duplino – šele tovariš, ki je pri-
šel za njim, ga je rešil. Tudi za Jezerico 
na strani Ponce, kjer je Vajsov rob, je 
menda bil zlat studenec. Stari pastir-
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Včasih imam občutek, da sem se zna-
šel sredi najbolj neprijetnih sanj, sre-
di divje more, ki je ni in ni konec. Mir-
no življenje se je čez noč spremenilo v 
pekel. Celotnemu svetu se je zmešalo. 
Živo se spominjam svojih besed, ko 
sem v gondoli na enem od koroških 
smučišč v začetku leta kramljal z av-
strijskim parčkom, oba sta imela veli-
ke, prestrašene oči: »Corona kommt!« 
Zamahnil sem z roko in dejal: »Keine 
Sorge! Man muss nur viel Schnaps 
trinken.*« Kislo sta se nasmehnila in 
poslovili smo se. Vsak je odšel svojo 
pot. 
Pa se je začelo. V sosednji Italiji je izre-
dno stanje! Ljudje umirajo! Zapiramo 
meje! Karantena! Vse se zapira! Ukre-
pi, omejitve, vedno večje število oku-
ženih … Ljudje umirajo! S TV-ekra-
nov zaskrbljeni in preteči obrazi! Ne 
smete tega, ne smete onega! Poskrbite 
zase in nas ubogajte!
Poletje je prineslo malce predaha. Ne 
čisto pravega predaha, saj je bilo ves 
čas lepo poskrbljeno, da na korona-
virus nismo nikoli povsem pozabili. 
Vseeno pa smo se malce oddahnili. 
Prišla je jesen in – bum! Zopet koro-
na brusi koso. Vsak dan več okuže-
nih, nove omejitve, šole se zapirajo, 
gostinski lokali zaklepajo svoja vrata, 
apokalipsa? 
Nisem dovolj moder, da bi znal preso-
diti, kakšna je resnična nevarnost ko-
ronavirusa in nisem dovolj neumen, 
da bi delil nasvete in se opredeljeval, 
kaj je res in kaj ni. Ljubim zgodovino. 
In iz nje sem se marsičesa naučil. Na-
učil sem se tudi, da je velike zgodovin-
ske dogodke težko objektivno presojati 
celo po stotih letih. Še danes ne vemo 
povsem točno, kaj vse se je dogajalo v 
zakulisju igric svetovnih vladarjev, ko 
smo Slovenci za vedno izgubili zibelko 
slovenstva, izgubili upanje, da bo (da-
nes južna avstrijska) Koroška naša. 
Kako naj torej vemo, kaj se res in ta 

trenutek dogaja z novim koronaviru-
som? Prepričani smo lahko le, da gre 
za temačen zgodovinski dogodek, ki 
bo zaznamoval 21. stoletje. 
Bomo preživeli? Bomo. Brez skrbi. 
Slovenski narod je preživel večsto-
letno izkrivljanje zgodovine s strani 
močnih političnih sil, ki so vladale 
našemu ozemlju. Preživel je potrese, 
požare, nasilne vpade številnih tujih 
vojska, preživel je krvave vojne, preži-
vel je kugo, špansko gripo, preživel je 
takšne in drugačne gospodarske kri-
ze … In celo razkol svojega lastnega 
naroda. In preživeli bomo tudi koro-
no. Zagotovo. Slovenci smo v osnovi 
kmetje, ali pa potomci kmetov. Torej 
potomci tistih ljudi, ki so ne glede na 
okoliščine vedno znali preživeti in so 
mnogim omogočili preživetje. To nam 
lahko vliva samozavest. In zdaj je čas, 
da uporabimo svojo zdravo kmečko 
pamet. Ne ponovimo napak, ki smo 
jih skozi zgodovino že prevečkrat sto-
rili. Pazimo nase, po pameti sledimo 
ukrepom, zaupajmo našemu zdra-
vstvenemu sistemu. Tisti, ki je okusil 
tujino, ve, da je kljub vsem težavam 
eden boljših na svetu. Predvsem pa 
ne dovolimo, da nas kdorkoli in kar-
koli razdružuje. Razmišljajmo s svojo 
glavo in prevzemimo odgovornost za 
svoja dejanja. Bodimo razumevajo-
či, dobri sosedje in dobri prijatelji. Za 
božjo voljo, ne kažimo več s prstom 
eden na drugega, kdo je levi in kdo je 
desni. Ni pravi čas za to. Pozabimo. Ne 
tožarimo se med seboj – kdo dovolj, 
kdo preveč in kdo premalo upošteva 
ukrepe vlade. Ne prepirajmo se več, 
v katerega boga kdo od nas verjame. 
Stisnimo zobe in si pomagajmo med 
seboj. Pazimo nase in na svoje bližnje. 

Matjaž Podlipnik

Zdrava kmečka pamet  
za zgodovino

ji so videli tam Laha, ki je bil zakopal 
bakren kotel pod studenec, zbral zlato 
in ga odnesel. Zdaj ni več studenca ne 
kotla. — Take govorice so begale ljudi. 
Prišle so na uho gospodi, ki je tičala 
v dolgovih; prišle so na uho revežem, 
ki so jedli grenak kruh. Več kakor celo 
stoletje so stikali ljudje po gorenjskih 
gorah za zlatom in srebrom. Leta 1679. 
sta kopala Matija Ernest Rechbach in 
Janez Peter Caldin v Rovtah nad Jese-
nicami za srebrom, za zlatom pa nad 
Rátečami. — Leta 1685. je dala oblast 
pravico iskati zlato, srebro in svinec 
v sodnih okrajih Radovljica, Bled in 
Fužine (Bela peč) duhovniku Ottaviju 
in Janezu Andreju Bucceleniju (tedaj 
je lastniku plavža na Jesenicah že sla-
bo šlo), in prav tako lastniku plavža v 
Bohinju, Locatelliju. Višji rudarski so-
dnik je poročal v Gradec: »Kakor živijo 
ti ljudje potratno, bi potrebovali res 
takih žil, da bi se mogli tukaj vzdrža-
ti.« L. 1787. se omenja »jubilierter k. k. 
Bankal Bergrichter und Waldmeister 
zu Villach«, ki je imel srebrn rudnik 
v župniji Kranjska gora. — In tudi 
Podkóren je posegla zlata strast: leta 
1816. sta dobila pravico iskati zlato in 
srebro Janez in Gregor Mertl iz Pod-
kórena, in sicer v gorovju Čep (Zhep) 
v grabnu Košenca, potem Urbanka 
od Brlogov nad Srnjaki do Čošeljno-
ve mlake. — Zadnje dovoljenje, iskati 
zlato, sta dobila 1. 1849. Miha Kusman 
iz Rablja in Tomaž Hlebanja iz Kranj-
ske gore. Ali sta imela Janez in Gregor 
Mertl kaj uspeha, ni znano: zlato in 
sreča pač ne hodita povsod skupaj in v 
vsakem hribu, ki se sveti, tudi ni zlata 
in srebra. Čegava, sta li bila? V tistem 
času, sredi prve polovice 19. stoletja, je 
bil Podkorenom le en gospodar, ki se 
je pisal Janez Mertl, po domače Mli-
nar na hšt. 77. Bil je tudi po poklicu 
mlinar, rojen 1784: torej bi bil že v 65. 
letu, ko se je vrgel na iskanje zlata 
in srebra. Bil je pa tedaj Podkórenom 
tudi Gregor Mertl na št. 67 (pri Žerja-
vu), rojen 1. 1790, torej kar v pravi sta-
rosti (26 let) za tako pustolovstvo.

ZBRAL: JOŽEF VOLC, STOLNI KANO-
NIK: PODKOREN: ČRTICE IZ PRETE-
KLOSTI VASI GORENJSKE DOLINE

* "Korona prihaja!" – "Brez skrbi. Člo-
vek mora samo popiti nekaj več žga-
nja."
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Projekt je v organizaciji UNESCO namenjen ozaveščanju o 
pomenu umetnosti v šolskih prostorih. V tem tednu smo v 
šolski avli pripravili razstavo likovnih izdelkov učencev ra-
zredne in predmetne stopnje. Izdelki so narejeni v poljub-
nih tehnikah in tematsko raznoliki. Med njimi so grafike v 
kolaž tehniki in v tehniki linoreza, slike v tempera in akva-
relni tehniki, barvne risbe otrok, risbe linearne perspektive 
s svinčnikom, kolaži …" je na šolsko spletno stran napisala 
učiteljica likovne umetnosti in izbirnega predmeta likovno 

snovanje Sonja Janša Gazič. V Tednu umetnosti so začeli 
izdelovati tudi poslikavo na steno v šoli. "Pogovarjali smo 
se o stenskih poslikavah in grafitih. Učenci izbirnega pred-
meta likovno snovanje (7., 8. in 9. razred) so v sklopu ur, 
namenjenih temu predmetu, začeli slikati na eno od sten 
v šoli. Poslikava še ni dokončana, je pa vzbudila veliko za-
nimanje med učenci, ki so zelo radi prihajali in s svojimi 
idejami prispevali h končnemu videzu poslikave," je poja-
snila Sonja Janša Gazič. Stensko poslikavo bodo dokončali 
takoj, ko bodo (epidemiološke) razmere dopuščale nadalje-
vanje njihovega dela.

Teden, posvečen umetnosti v šolskih prostorih
Na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana so od 5. do 9. oktobra imeli Teden umetnosti. 

Razstava likovnih izdelkov učencev v šolski avli / Foto: arhiv šole Začeli so tudi slikati na steno v šoli. / Foto: arhiv šole
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SUZANA P. KOVAČIČ

V rožnatem oktobru je Združenja Europa Donna organizi-
ralo več aktivnosti, letos so bile sicer zaradi koronavirusa 
nekoliko okrnjene oziroma prilagojene. "Kar nekaj let smo 
imeli Rožnati izziv, s katerim smo spodbujali k zdravemu 
načinu življenja. Sestaviti je bilo treba rožnato pentljo iz 
sedmih delov – sedem športnih izzivov, ki so nam bili po-
nujeni (lokostrelstvo, veslanje, curling …). Kasneje smo za-
čeli organizirati planinske pohode, ki so bili vedno številno 
obiskani. Nekaj sem jih organizirala tudi v našem koncu. 
V rožnatem oktobru pa v krajih po celi Sloveniji organizi-
ramo tudi Pohod za upanje. Letos smo šli peš iz Mojstrane 
do slapu Peričnik," je povedala Petra Miklič.

KAR ČLOVEK DA V BESEDO, TELO NE NOSI

Petra Miklič je prvič zbolela leta 2005, v svojem 31. letu 
starosti. "Zatipala sem bulico v desni dojki. Čisto slučaj-
no, ker se prej nisem pregledovala. Bulica ni izginila in po 
kakšnem mesecu dni sem šla k osebni zdravnici, ki me je 
napotila v jeseniško bolnišnico. Po opravljenem ultrazvo-
ku mi je bolnišnična zdravnica pojasnila, da so to redne 
mesečne spremembe, da imam še veliko gostega tkiva in 
naj ostanem pozorna. Sicer sem se počutila odlično. Buli-
ca ni izginila, po nekaj več kot pol leta sem šla nazaj. Po 
ponovnem ultrazvoku so mi v jeseniški bolnišnici opravili 
še punkcijo, čez nekaj dni sem prejela klic, naj se oglasim. 
Diagnoza: rak na dojki. Nobenih posebnih občutkov nisem 
imela, ko so mi povedali za diagnozo, pa tudi kakšnega 
posebnega znanja o tem ne. Dotaknil se me je edino odziv 

staršev, ko sta mi po potrjeni diagnozi rekla: 'Kaj? Ojoj ...'
Potem se je vse hitro odvilo. Napotili so jo na onkološko 
kliniko v Ljubljano. "Kirurg, ki me je operiral, mi je razlo-
žil, da imam že dve jedri. Po operaciji sem imela še štiri 
kemoterapije. Dodatno sem eno leto prejemala intraveno-
zno Herceptin, biološko tarčno zdravilo. Ker gre za visoko 
hormonsko odvisnega raka, sem bila deležna še hormon-
skega zdravljenja," je pojasnila Petra Miklič. Ko je zbolela, 
je bila njena hči stara štiri leta.
Na bolniškem dopustu je bila skoraj dve leti. "Ves čas sem 
se dobro počutila, le po kemoterapijah sem bila nekoliko 
utrujena. Očitno je tedaj tudi zaradi moje mladosti moj or-

Kljub raku živi polno življenje
V rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, je bil Pohod za upanje –  
iz Mojstrane do slapu Peričnik. Organizirala ga je Mojstrančanka Petra Miklič,  
ki ima osebno izkušnjo s to boleznijo.

Petra predvsem želi, da ljudje spoznajo, kako pomemben je zdrav 
življenjski slog. "S svojim načinom življenja lahko dajem tak 
zgled. Pazim, kaj jem, in vzdržujem primerno telesno težo, veliko 
se gibam v naravi, gorah. Pomembno je, da izkoristiš in sprejmeš 
vse, kar ti je dano, in ne kompliciraš, ker tako najlažje živiš." / 
Foto: osebni arhiv

»Zatipala sem bulico v desni dojki. Čisto 
slučajno, ker se prej nisem pregledovala. 
Bulica ni izginila in po kakšnem mesecu dni 
sem šla k osebni zdravnici, ki me je napotila 
v jeseniško bolnišnico. Po opravljenem 
ultrazvoku mi je bolnišnična zdravnica 
pojasnila, da so to redne mesečne spremembe, 
da imam še veliko gostega tkiva in naj ostanem 
pozorna. Sicer sem se počutila odlično. Bulica 
ni izginila, po nekaj več kot pol leta sem 
šla nazaj. Po ponovnem ultrazvoku so mi v 
jeseniški bolnišnici opravili še punkcijo, čez 
nekaj dni sem prejela klic, naj se oglasim. 
Diagnoza: rak na dojki.«



Petra Miklič / Foto: osebni arhiv
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ganizem to bolje prenesel. Ko me je pred prvo kemoterapi-
jo medicinska sestra podučila, kakšni so stranski učinki, 
kot je denimo izpadanje las, sem ji kar v šali odvrnila, da 
bom vsaj prihranila pri frizerju. Potem je dejala, da mi ne 
bo hudega, če znam ohraniti tudi nekaj humorja. Zares 
hudo mi je bilo le ob misli, da bom nekaj dni po operaciji 
morala ostati v bolnišnici in da hčerke ne bo ob meni. Ta-
krat sem se zjokala."
Kmalu se je pridružila Združenju Europa Donna Slovenija. 
Pritegnil jo je njihov program – izlet in druženje. Želela je 
spoznati koga s podobno izkušnjo. "Saj veste, kako pravijo, 
da kar človek da v besedo, telo ne nosi."

VEČINO ČASA SE JE DOBRO POČUTILA

Leta 2010 je rak napredoval. Začela jo je boleti desna rama. 
Protibolečinske tablete niso pomagale, osebna zdravnica 
jo je napotila na scintigrafijo skeleta. Čez čas so jo obve-
stili, da ima zasevek na desni lopatici. "Imela sem zasevek 
na kosti, bila sem obsevana enkrat in je bil takojšen uči-
nek. Leta 2012 me je začelo boleti na desni strani medeni-
ce, ugotovili so, da imam nov zasevek na kosti (črevnica). 
Ponovno sem bila obsevana, znova so mi kot terapijo uve-
dli Herceptin. Takrat sem prvič vprašala zdravnico, koliko 
časa živijo ljudje z metastazami na kosteh. Povedala mi 
je, da zaradi metastaz samo na kosteh še nihče ni umrl. 
Razširiti se mora še kam drugam. Sem pa takrat prvič za-
čela razmišljati o tem, kaj sama lahko storim zase, za svo-
je zdravje. Po pogovoru z domačimi sem uredila še nekaj 
pomembnih stvari in se s tem razbremenila. Vmes sem 
dobila še diagnozo revmatoidni artritis. Ampak če pogle-
dam na splošno, sem se kljub vsemu večino časa dobro 
počutila."
Leta 2014 je prišla črna luknja, kot jo imenuje Petra. Dobila 
je zasevek v glavi. "S tem pa je bil večji problem, tri mesece 

Letos mineva petdeset let, odkar je Osnovna šola (OŠ) Josipa 
Vandota Kranjska Gora odprla vrata prvim učencem. Na šoli bi 
radi dobili čim več zgodb na teme: najljubši učitelj, smešne 
zgodbe o učiteljih, moji sošolci, zanimivosti pri pouku, izleti 
oziroma ekskurzije, prireditve (npr. Titova štafeta, Kurirčkova 
pošta), znane osebnosti, ki so bili učenci šole, zgodbe o stiski, 
sreči, strahu, veselju in hrani, ki ste si jo zapomnili. Kolektiv šole 
prosi, da napišete zgodbo, ki je vam ostala v spominu, če ste ho-
dili v to šolo, obenem pa povabite prijatelje, znance, sorodnike, 
za katere veste, da so bili učenci. Radi bi zbrali čim več zgodb, ki 
bi jih v zbirki pripovedovala šola. Napišete jih lahko v pisni obli-
ki in jo po svojih otrocih pošljete razrednikom, ali v e-obliki, ki 
jo prek e-asistenta ravno tako pošljete razrednikom. Veseli bodo 
fotografij in tudi spominov pred izgradnjo nove šole. Zbiranje 
zgodb je bilo predvideno do začetka novembra, zato le pohitite 
... Hvala vsem za pomoč v imenu kolektiva šole. S. K. 

Zbirajo spomine na šolske dni

sem bila zelo slaba, dolgo sem bila v intenzivni negi. Bole-
lo me je, tiščalo v glavi. Nisem imela energije, precej sem 
preležala. Ampak vsak tisti svetli trenutek v dnevu, ko je 
prišel, sem šla in malo hodila. En krog okrog hiše, nato 
dva ... In si dopovedovala, da nič ne traja večno in tudi to 
ne bo. Tako sem prebrodila to. A če je nekdo, ki bdi nad 
mano, potem ga prosim samo – ne še enkrat glava."

ŽELI, DA LJUDJE SPOZNAJO, KAKO POMEMBEN JE ZDRAV 
ŽIVLJENJSKI SLOG
"Ne rečem, da sem bolna, ampak da živim z rakom. Sprejmeš 
ga zato, da ga odpraviš." Predvsem želi, da ljudje spoznajo, 
kako pomemben je zdrav življenjski slog. "S svojim načinom 
življenja lahko dajem tak zgled. Pazim, kaj jem, in vzdržu-
jem primerno telesno težo, veliko se gibam v naravi, gorah. 
Pomembno je, da izkoristiš in sprejmeš vse, kar ti je dano, 
in ne kompliciraš, ker tako najlažje živiš. Vsak je odgovoren 
za svoje zdravje, za to pa se lahko potrudiš, ko se imaš rad."
Kako je danes? "Odlično. Od leta 2014 se rak ni razširil, terapi-
ja z biološkim tarčnim zdravilom bo pa dosmrtna. Še naprej 
sem veliko v naravi, kar je dobro, ker rakave celice ne marajo 
kisika." 
Dela po šest ur kot vzgojiteljica v vrtcu v Mojstrani. Lahko bi 
se upokojila že po prvem soočenju z rakom, pa je vztrajala, 
kajti želela je delati naprej.
S človekovo minljivostjo na tem svetu je "rešila", kot pove. "To 
sem sprejela in ni me strah smrti. Želim si le, da enkrat, ko 
pride moj čas, ne bi trpela bolečin. Uredila in podpisala sem 
listino o vnaprejšnji zavrnitvi zdravstvene oskrbe. Ne želim 
biti bilka. Bistveno je, da imamo ljudje pravico do dostojan-
stvenega življenja in prav tako do dostojanstvenega umiran-
ja, smrti. Udeležujem se izobraževanj, dve sem obiskala tudi 
v organizaciji hospica. Tako resnično, a obenem lepo ti vse 
prikažejo. Pomirila sem se sama s seboj in s smrtjo."
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URŠA PETERNEL

Prvega oktobra, na mednarodni dan 
starejših, so v Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice praznovali 
osemdesetletnico. Začetek delovanja 
doma sega v leto 1940, 1. oktobra so se 
v takratno Mestno zavetišče vselili prvi 
stanovalci. Oskrbo so prevzele notre-
damske sestre iz Šmihela pri Novem 
mestu, zdravstveno oskrbo pa je vodil 
dr. Franc Bergelj iz Žirovnice. Domačini 
so ga poznali kot čutečega moža, prave-
ga ljudskega zdravnika, ki je bil dosto-
pen vsem ljudem, še posebej pa je imel 
posluh in sočutje za najrevnejše. 
V domu je bilo takrat prostora za petde-
set stanovalcev. V naslednjih desetletjih 
so dom dograjevali, leta 1970 so zgradi-
li prvi prizidek v štirih nadstropjih ob 
prvotni zgradbi doma. Zgradili so tudi 
sodobnejšo kuhinjo, jedilnico, pralni-
co, sušilnico in šivalnico. Leta 1975 so 
zgradili nov petnadstropni samostojni 
objekt s 120 posteljami. V njem so bile 
enoposteljne in dvoposteljne sobe s 

predsobo, kopalnico in straniščem ter 
balkonom. V večjih sobah je bila tudi 
mini kuhinja. Stanovanja so bila name-
njena samostojnim starejšim občanom.
"Koncept gradnje in načrtovanih sto-
ritev v tej stavbi je bil zelo vizionarski 
in skoraj identičen današnjim oskr-
bovanim stanovanjem," je zapisano v 

zgodovinskem pregledu. A že kmalu so 
stanovanja preuredili v sobe za stano-
valce, objekt pa povezali z glavno dom-
sko zgradbo. Leta 1988 je bila zgrajena 
še četrta stavba doma, prizidek v dveh 
nadstropjih. V stavbi so bili tudi prostor 

za delovno terapijo, fizioterapijo, dvora-
na, dva dnevna prostora, frizerski salon 
in zaklonišče. Dom je tako lahko nudil 
namestitev 196 stanovalcem.
Leta 2007 so preuredili mansardo in 
uredili nove bivalne prostore, ki so jih 
poimenovali Sončna enota.
Praznovanja jubileja doma so se udele-
žili državni sekretar na ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Cveto Uršič, župani občin Je-
senice, Kranjska Gora in Žirovnica Blaž 
Račič, Janez Hrovat in Leopold Pogačar 
pa tudi Franc Bergelj, sin dr. Franceta 
Bergelja. 
Praznovanje je potekalo na prostem, 
nastopili so Pihalni orkester Jeseni-
ce - Kranjska Gora, domski Žoga bend 
in domski pevski zbor Večerni zvon. 
Program je povezoval Marsel Gomboc. 
Direktorica doma dr. Karmen Arko je 
posebno zahvalo izrekla Darji Kosančič, 
ki je v domu dolga leta vestno, odgovor-
no in srčno opravljala delo delovne in-
štruktorice. Sledil je piknik, za živo glas-
bo je poskrbel ansambel Projekt.

Osemdeset let doma starejših
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je praznoval osemdesetletnico 
delovanja. Praznovanje na prostem so pripravili še pred drugim valom epidemije.

Praznovanje je potekalo na prostem, praznovali so tako stanovalci kot zaposleni. / Foto: arhiv doma

V Domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja stanujejo 
le štirje občani Kranjske 
Gore, bistveno več občanov 
pa je uporabnikov pomoči na 
domu, ki jo izvajajo socialne 
oskrbovalke jeseniškega 
doma.
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MAŠA LIKOSAR

Predavateljica je predstavila zakonito-
sti vertikalne pridelave, zdrave zemlje 
in sisteme gred, ki omogočajo več pri-
delka na manjši površini. "Predvsem 
v mestnih okoljih opažamo velike 
spremembe, kjer poskušajo izkori-
stiti vse površine, ki so na razpolago 
za pridelavo hrane. Grede urejajo v 
zabojnikih, vrečah in škatlah. Ta na-
čin imenujemo premični vrtovi in so 
prvi korak k temu, da na majhnih 
površinah pridelamo lastno hrano z 
manj truda in vložka ter v sozvočju z 
naravo," je povedala predavateljica in 
dodala, da prenosne grede temeljijo 
na ponovni uporabi in so kazalec od-
govornosti do okolja. 
V regijah, kot je Zgornja Gorenjska, 
kjer zima in nižje temperature nasto-
pijo prej kot drugje, si lahko tudi z na-
klonsko lego vrta zagotovimo več kva-
litetnejšega pridelka. "Vrtovi, ki imajo 
malenkost naklona, imajo daljšo ve-
getacijsko dobo, ker se sonce bolj upre 
in sadike rastejo hitreje ter kasneje 
zmrznejo. Naklon je pomemben tudi 

poleti, ko v zelo kratkem času padejo 
silovite padavine, saj na voda odteče 
in ne namaka pridelka," je povedala 
Ana Vovk Korže in v nadaljevanju po-
jasnila, kako zmehčamo trdo zemljo 
in ustvarimo rodovitno prst, ter med 
drugim predstavila načrt za visoko 
gredo. "Na visoki gredi lahko pridela-

mo trikrat več pridelka na enaki po-
vršini kot na nizki gredi. Razlikovati 
je treba med dvignjeno in visoko gre-
do. Dvignjena greda v višino medi od 
25 do 30 centimetrov, visoka pa okoli 
šestdeset centimetrov. Pri dvignjeni 
gredi okvir napolnimo z materiali, ki 
zadržujejo vodo, kot na primer volno 
ali bombažnim tekstilom. Nikoli ne 
smemo namestiti slame, saj ta ne pije 
vode. Pri visoki gredi, ki je ni treba za-
livati, pa so spodaj nameščene veje, 
zato se ta s časom posede," je poveda-
la in še pojasnila, da je za obstanek 
rahle zemlje najprimernejši trifazni 
pristop. "Prva faza so veje oziroma les, 
druga faza so zadrževalni materiali in 
tretja faza rodovitna zemlja. Korenine 
gredo pri tej strukturi v globino in do-
bijo vodo iz globljih plasti."

Če smo vezani na stavbne objekte in 
nimamo pridelovalnih površin, lahko 
pridelek zasadimo tudi v lonce. "Zla-
sti glineni lonci so primerni za zeli-
šča, ker ne potrebujejo veliko vode. 
Smiselno je, da v lonec namestimo 
listje, saj to prepreči zbijanje zemlje in 
opravlja vlogo dihalne plasti, obenem 
pa zadržuje vlago. Spodaj se razvijejo 
živi organizmi, ki zemljo rahljajo in 
izboljšujejo," je povedala predavatelji-
ca, ob koncu pa nekaj besed nameni-
la še t. i. rastlinam s čudežno močjo, 
kako jih pridelamo in kako uporabi-
mo. "Pridelovanje si poenostavimo, ne 
čakajmo na idealne pogoje, predvsem 
pa ob svojem delu uživajmo in začuti-
mo osebno rast. Dokazano je, da nas 
vrtnarjene naredi bolj srečne," je skle-
nila Ana Vovk Korže. 

Več pridelka na manj površine
V sklopu projekta Nazaj k naravi je potekalo srečanje z naslovom Samooskrba 
v praksi – več pridelka na manj površine. Zbranim v dvorani nad gasilskim 
domom v Gozdu - Martuljku je na daljavo predavala Ana Vovk Korže z Inštituta za 
promocijo varstva okolja.

Ana Vovk Korže je predstavila zakonitosti vertikalne pridelave, zdrave zemlje in sisteme 
gred, ki omogočajo več pridelka na manjši površini. / Foto: Maša Likosar

V krajih, kjer zima in nižje 
temperature nastopijo prej 
kot drugje, si z naklonsko 
lego vrta zagotovimo več 
kvalitetnejšega pridelka.
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Smučišče v Mojstrani, ki spada med 
manjše v Sloveniji, je med ljubitelji 
smuke s skromnejšimi zahtevami 
zelo priljubljeno. Vlečnico so pred več 
kot pol stoletja postavili domačini, 
potem so jo odkupili pri RTC Žičnice 
Kranjska Gora, od njih pa pred leti 
družina iz Ribnice. Sedemnajst sezon 
jo ima v upravljanju domači podje-
tnik Janez Zajšek, ki skupaj z ženo 
Brigito res vlaga izjemne napore, da 
jim ob muhastih zimah z odjugami 
ob pomanjkanju naravnega snega in 
z umetnim zasneževanjem uspe pri-
praviti smučišče. Že večkrat je hotel 
odnehati, saj je obratovalnih dni pre-
malo. Stroškov ni mogoče pokriti, po-
sebej drago je umetno zasneževanje. V 
preteklih petih sezonah so stroški da-
leč presegli dohodek od obratovanja. 
Vztraja, vendar v nedogled ne more 
pokrivati izgube iz drugih virov svoje 
gospodarske dejavnosti. Lani je kupil 
nov teptalni stroj. Letos je za nameček 
treba pridobiti podaljšanje obratoval-
nega dovoljenja. Stroški za obnovo za 
zagotovitev varnega obratovanja bodo 
znašali okoli deset tisoč evrov. 
Ko je že kazalo, da letos smučišče 
sploh ne bo obratovalo (veliko je tudi 
še nejasnosti glede poteka epidemije 
covida-19), se je kot rešilna bilka tik 
pred zdajci prikazala novoustanovlje-
na Fundacija Aljažev kraj za ohranitev 
kulturne in naravne dediščine ter ra-
zvoj krajev pod Triglavom. Za prvi pro-
jekt si je zastavila ohranitev smučišča 
v Mojstrani. Člani fundacije so takoj 
od besed prešli k dejanjem, saj zbi-
rajo denar in na smučišču pomagajo 
pri različnih delih. Prvi odziv z do-
nacijami je res spodbuden, kar vsem 

vliva velik optimizem. "Vesel sem nji-
hove pomoči," pravi Janez Zajšek. "O 
vsem se še dogovarjamo, pripravlja-
mo smučišče, upamo na vsaj eno bolj 
radodarno zimo z obilico naravnega 
snega. Posebnih novosti ne bo, prav 
tako bodo cene vozovnic ostale enake 
kot vsa leta doslej." Predsednica fun-
dacije Alenka Mirtič Dolenec v ime-
nu članov razkriva načrte: "Ko smo 
postavili prioritete  delovanja, smo 
bili enotni, da imamo skupen, v nebo 
vpijoč problem, ohranitve smučišča v 
Mojstrani. Zaradi nerentabilnosti je 
namreč vprašljivo njegovo nadaljnje 
delovanje. V kraju smo lahko pono-
sni na generacije sokrajanov, ki so v 
mojstranški strmini videle smučar-
sko priložnost, skozi vsa ta leta skrbe-

le za smučišče in s svojo zagnanostjo 
in trudom pripomogle k njegovemu 
neprekinjenemu obratovanju. S svo-
jim delovanjem nudi možnost zimske 
športne sprostitve tako domačinom 
kot tudi drugim obiskovalcem. Poleg 
alpskega smučanja pa omogoča naj-
mlajšim tudi uživanje v sankanju. 
Smučišče tako že dolga leta skrbi za 
živahen zimski utrip in prepoznav-
nost Mojstrane. Na domačem bregu 
so svoje prve zavoje naredili znani do-
mači alpski smučarji in smučarke, ki 
so dosegli številne uspehe tudi na naj-
večjih svetovnih tekmovanjih."
Naslov fundacije in račun za zbiranje 
prispevkov je: Fundacija Aljažev kraj, 
Triglavska cesta 31a, 4281 Mojstrana, 
IBAN: SI 56 1910 0001 1557 604, odprt 

S fundacijo več optimizma za smuko v Mojstrani
Ko je že kazalo, da letos smučišče sploh ne bo obratovalo (veliko je tudi 
še nejasnosti glede poteka epidemije), se je kot rešilna bilka prikazala 
novoustanovljena Fundacija Aljažev kraj za ohranitev kulturne in naravne 
dediščine ter razvoj krajev pod Triglavom. Za prvi projekt si je zastavila ohranitev 
smučišča v Mojstrani.

Poskrbljeno je za umetno zasneževanje smučišča.
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pri Deželni banki Slovenije, BIC koda: 
SZKBSI2X, koda namena: CHAR – do-
brodelno plačilo, namen: Donacija.
Ob vseh prizadevanjih za ohranitev 
smučišča, zlasti domačih entuzija-
stov, ne gre zanemariti vzgojnega vi-
dika s spodbujanjem zdravega športa 
med mladimi. Pohvalno je, da ima-
jo otroci iz domačih krajev na voljo 
brezplačno smuko. Denar za vozovni-
ce prispeva Občina Kranjska Gora, ki 
skuša pomagati tudi na druge načine. 
Lani je prispevala denar za dva sne-
žna topova. Tudi s turističnega vidika 
je pomembno, da se smučišče obdrži. 
"To je naša največja zimska ponudba," 
pravi predsednik TD Dovje - Mojstrana 
Matjaž Podlipnik. "Pomagamo v okvi-
ru danih možnosti, tudi naprej smo 
pripravljeni. Izredno pa pozdravljam 
pobudo fundacije. Našla se je še ena 
skupina, ki je pripravljena pomagati, 
da se smučišče obdrži. " 
Seveda v Mojstrani in okolici ne 
manjka tudi skeptikov, ki ohranjanju 
smučišča niso ravno najbolj naklonje-
ni. Marsikaj morda ni v prid temu, da 
se s takšnim stanjem vztraja, vendar 
je glede na smučarsko tradicijo Moj-
strane vredno upati. Sicer sedanji la-
stniki smučišče prodajajo, vendar za 
zdaj strateškega vlagatelja ni na ob-
zorju. Je pa vredno vsaj vztrajati, do-
kler je med domačini toliko volje in 
optimizma.  

JANKO RABIČ

V Društvu upokojencev (DU) Dovje - 
Mojstrana izvajanje letošnjih progra-
mov prilagajajo aktualnim razmeram 
in ukrepom za preprečevanje širjenja 
koronavirusa. V septembru so v njiho-
vem rekreacijskem centru Zeleni gaj 
v Mlačci uspeli izpeljati meddruštve-
no tekmovanje v kegljanju z nihajno 
kroglo v spomin vseh umrlih športni-
kov in drugih članov društva. Poleg 
domačinov so sodelovali člani društev 
upokojencev iz Rateč in Kranjske Gore 
ter člani Društva invalidov Kranjska 
Gora. Pri ženskah je zmagala Marjetka 
Šetina pred Marijo Peternel in Mileno 
Kogovšek (vse DU Dovje - Mojstrana), 
pri moških je bil najboljši Bojan Plahu-

tnik (DU Dovje - Mojstrana), drugi je bil 
Jani Jelovčan (DU Rateče - Planica) in 
tretji Dušan Žurman (DU Dovje - Moj-
strana.) Po poslabšanju epidemioloških 
razmer so jeseni najprej morali odpo-
vedati koncert Lomskih fantov v poča-
stitev mednarodnega dneva starejših v 
olimpijskem parku v Mojstrani, sreča-
nje starejših članov nad osemdeset let 
ter štiridnevni oddih v Rogaški Slatini, 
kjer bi uporabili turistične bone. Upajo, 
da jim bo to uspelo izpeljati spomladi. 
Predsednik DU Dovje - Mojstrana Izidor 
Podgornik: "V imenu našega upravne-
ga odbora vsem članom in tudi drugim 
krajanom želim posebej poudariti: dr-
žimo se navodil Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje, ostanimo zdravi, še 
nam bo lepo." 

Aktivnosti Društva upokojencev 
Dovje - Mojstrana

Najboljše domače tekmovalke DU Dovje - Mojstrana na turnirju v Mlačci

V primeru trajne omejitve uporabe vozovnic zaradi pandemije covida-19 imajo imetni-
ki sezonskih vozovnic za smučišča Kranjska Gora ter Kranjska Gora in Vogel pravico 
do popusta za nakup smučarskih vozovnic za naslednjo sezono, so zapisali na spletni 
strani RTC Žičnice Kranjska Gora. Če bo smučišče obratovalo do sedem dni, je popust 
70-odstoten, če bo obratovalo od 8 do 14 dni, je popust 55-odstoten, če bo obratovalo 
od 15 do 21 dni, je popust 30-odstoten. Če bo smučišče v sezoni 2020/21 obratovalo 
skupaj več kot 21 dni, povračil za sezonske vozovnice ni. Popust se preračuna na ceno, 
ki je bila plačana ob nakupu vozovnice. Kupone za popust za sezonske vozovnice bo 
možno prevzeti v obdobju od 12. do 30. aprila 2021. S. K. 

Povračilo sezonskih vozovnic v primeru zaprtja 
zaradi epidemioloških ukrepov
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V Društvu GRS Mojstrana ob zaključku 
poletne planinske sezone z zadovolj-
stvom ugotavljajo, da so kljub mno-
žičnemu obisku gora v triglavskem 
pogorju vendarle imeli manj zahtev-
nih in težjih reševalnih akcij. Lani so 
jih imeli v vsem letu 47, letos do konca 
oktobra 31. Najtežjo so imeli na začet-
ku pomladi s posredovanjem pri dveh 
tujih planincih ob vrnitvi s Triglava, 
eden se je smrtno ponesrečil. Druge 
akcije so bile predvsem zaradi poškodb 
na planinskih poteh in iskalne akci-
je, ker planinci niso poznali terena. 
Kot ugotavlja predsednik društva GRS 
Mojstrana Jože Martinjak, je bila se-
zona specifična iz več razlogov. V času 
koronakrize so se ljudje iz mestnih 
središč množičneje podali v gore, med 
njimi je veliko takšnih, ki sicer niso 
planinci, bolj turisti. Veliko je takih, ki 

so vajeni obiskovati popularne ferate, 
to so zavarovane plezalne poti v niž-
jih predelih. Ti pričakujejo, da bo tako 
tudi v visokogorju, kjer pa ni povsod 
napetih žičnih vrvi in klinov. Potem 
pa nastopijo težave. Za takšne svetu-
je, da naj si najamejo gorske vodnike, 
ki jih bodo varno vodili po zahtevnih 
poteh v triglavskem pogorju in drugje.  
Ker je pred vrati zima, Jože Martinjak 
svetuje, naj se na pot v visokogorje po-
dajo ob ugodnih vremenskih in sne-
žnih razmerah le izkušeni planinci z 
vso potrebno opremo, toplimi obla-
čili in primerno obutvijo. Pri opremi 
zagotovo ne sme manjkati lavinski 
trojček (lavinska žolna, sonda in lopa-
ta). Dnevi so pozimi krajši, že v doli-
ni je treba preveriti vreme in snežne 
razmere. Manj izkušeni naj se v tem 
času odločijo za ture v nižjih gorskih 
predelih, kjer jih je prav tako na voljo 
dovolj.  

Pozimi previdno v gore 
Kljub množičnemu obisku gora v triglavskem pogorju je imelo Društvo GRS 
Mojstrana v letošnji poletni planinski sezoni manj zahtevnih reševalnih akcij kot 
lani. Dodajamo še nekaj nasvetov za varno pot v gore pozimi.

Dnevi so pozimi krajši, že v dolini je treba 
preveriti vreme in snežne razmere.  
/ Foto: L. Kovačič

Tekmovalcem sekcije za kegljanje na ledu pri Nordijskem dru-
štvu Rateče - Planica je v letošnjih poletnih mesecih ob upo-
števanju ukrepov proti širjenju koronavirusa uspelo izvesti 
del programa treningov in tekmovanj na asfaltnih površinah. 
Po uspešnem nastopu v juniju na poletni ligi, kjer so zmaga-
li, so potem nadaljevali s samostojnimi treningi na domačem 
večnamenskem igrišču v Ratečah. Izvedli so 15 treningov, na 
katerih je povprečno sodelovalo od pet do šest tekmovalcev. 
V avgustu so se razmere toliko normalizirale, da so lahko so-
delovali na štirih turnirjih v Avstriji. Zasedli so drugo, četrto, 
šesto in sedmo mesto. Na septembrskem turnirju na Jezerskem 
so zmagali. Potem so se razmere ponovno začele zaostrovati 
in turnirska tekmovanja so organizatorji morali odpovedova-
ti. Prav tako niso mogli začeti vsakoletnih treningov na ledu v 
Dvorani Podmežakla, ki služijo kot priprave na novo sezono. 
Počakati morajo na ugodnejše razmere, ko bo mogoče izpeljati 
državno prvenstvo. Tudi v novi sezoni bodo nastopali z dvema 
ekipama. J. R.

Poletne aktivnosti rateških  
kegljačev na ledu

Zmagovalna ekipa rateških kegljačev na turnirju na Jezerskem
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Sredi oktobra je potekala uvodna tekma nove sezone sve-
tovnega pokala v alpskem smučanju. Na njej se je izkazala 
tudi Meta Hrovat (ASK Kranjska Gora), ki ji je po malce za-
držani prvi vožnji v finalu uspel odličen nastop, s šestim 
mestom pa je poskrbela za svoj najboljši dosežek na tek-
mah nad Söldnom.
Lani je namreč Hrovatovi napaka v drugi vožnji v uvodu v 
sezono vzela odlično uvrstitev, letos pa je bila naša najbolj-
ša veleslalomistka zanesljivejša. "Prva vožnja mi ni najbo-
lje uspela, saj sem se nekako iskala. Vesela sem, da mi je v 
drugo uspelo prikazati boljšo vožnjo, tako da je na koncu to 
lep rezultat," je po uvodni preizkušnji nove zime povedala 
Meta Hrovat, ki je s šestim mestom kar za dvanajst mest 

Hrovatova za začetek 
šesta
Meti Hrovat je vrhunski nastop uspel že 
na uvodni tekmi nove sezone v alpskem 
smučanju.

Meta Hrovat po tekmi na domači strmini / Foto: Gorazd Kavčič

izboljšala svojo najboljšo söldensko uvrstitev izpred dveh 
let.
Za slovenske točke je med dekleti poskrbela še Ana Bucik z 
21. mestom, zmagala pa je Italijanka Marta Bassino.
V moški konkurenci je Žan Kranjec osvojil sedmo mesto.
Nadaljevanje sezone svetovnega pokala za ženske bo pred-
vidoma v Lechu, kjer bosta 13. in 14. novembra edini indi-
vidualni paralelni preizkušnji v letošnji sezoni, ženski in 
moški paralelni veleslalom.
Karavana alpskih smučarjev oziroma alpskih smučark se 
bo v novi sezoni dvakrat ustavila tudi v Sloveniji. Zlata li-
sica bo 16. in 17. januarja v znamenju dveh ženskih vele-
slalomov. Kranjska Gora, ki je letos ostala brez tekem, pa 
bo moški veleslalom in slalom gostila 13. in 14. marca. To 
bosta zadnji moški tekmi pred sklepnim dejanjem sezone 
v Lenzerheideju.

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom KULINARI-
KA SUHIH MESNIN, ki je bila objavljena v reviji Zgornjesav'c,2. 
oktobra 2020, so: 1. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 
15 EUR, prejme Boštjan Kastelic iz Dobrave, 2. in 3. nagrado, 
knjigo Zdravje in jaz – prijatelja, prejmeta Majda Štimec iz 
Šmarjeških toplic in Zvonko Pezdirnik iz Mojstrane. Nagra-
jencem iskreno čestitamo.
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V Športnem društvu Kranjska Gora je 
bilo v poletnem času kljub koronakri-
zi živahno in zabavno. Od pomladi, ko 

so v društvu spet začeli z vpisovanjem 
v šolo nogometa, pa do danes se je 
včlanilo kar 44 mladih nogometašev, 
ki so člani selekcij v starosti U8, U11 in 
U13. Tako so nogometne zelenice, se-

veda ob upoštevanju vseh ukrepov za 
zamejevanje širjenja korornavirusa, 
znova oživele. 
Od 11. do 13. septembra so na nogome-
tnih igriščih v Športnem parku Ruteč 
gostili mednarodni nogometni turnir 
Kranjska Gora Trophy 2020 v organi-
zaciji s podjetjem B4Sport Camps, Tu-
rizmom Kranjska Gora in podjetjem 
Hit Alpinea Kranjska Gora. Gostili so 
najmlajšo kategorijo U8 ter kategori-
jo U11. Turnirja se je udeležilo 22 ekip. 
Sodelovala je tudi kranjskogorska eki-
pa. "Tekme so bile zanimive in borbe-
ne ter predvsem glasno spremljane 
s tribun. Veliko bolj kot rezultat sta 
bila pomembna druženje in fair play, 
predvsem pa so mladi upi pokazali za-
vidljivo tehniko in borbenost. Upam, 
da se naslednje leto spet srečamo ob 
takšni ali še večji udeležbi," ponosno 
poudarja predsednik Športnega dru-
štva Kranjska Gora Robert Plavčak.

Nogometni živžav najmlajših

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
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ALENKA BRUN

Živa Kovačič se je namreč letos sep-
tembra na prvenstvu Slovenije za pio-
nirje in pionirke U14 in U12 v Mariboru 
izjemno dobro odrezala v skoku v vi-
šino v kategoriji U14. Preskočila je 167 
centimetrov ter tako postala državna 
rekorderka v tej kategoriji, rekord pa 
je izboljšala za centimeter. Marsikdo 
meni, da je to kar lepa višina, pa ne 
samo v slovenskem, tudi že v svetov-
nem merilu. "Napreduje," ponosno 
pove Živin oče, ki je sicer po poklicu 
kuhar in je velika večina v njegovi pa-
nogi zanj pri nas že slišala. Tako nam 
je takoj jasno, po kom je Živa "pobra-
la" veselje do kuhanja. Čeprav sama 
pravi, da ni sladkosneda, tudi sladice 
izjemno rada pripravlja. Najraje peče 
piškote, loti se tort in za rojstne dne-
ve vedno speče torto za slavljenca ali 
slavljenko. Predvsem so ji blizu čoko-
ladne torte.
Bratec gre po sestrinih stopinjah in 
se je ravno tako odločil, da se bo pre-
izkusil v skoku v višino, medtem ko 
mama doda, da sta bila oba z Živinim 
očetom dejavna v športu, ko sta bila 
mlajša, zdaj pa le bolj rekreativno, kar 
čas dopušča. Ob omembi priljubljene-
ga smučanja se Živa namuzne, ko jo 
povprašamo še, ali rada hodi v hribe, 

pa nameni hudomušen pogled starše-
ma ... Ne eno ne drugo je namreč ne 
veseli pretirano.
Z atletiko se je Živa začela ukvarjati v 
prvem razredu. Danes obiskuje osme-
ga, Osnovno šolo 16. decembra Moj-
strana. 
"Ko sem bila še v vrtcu," se spominja, 
"sem si ogledala bratrančevo plezalno 
tekmo, na kateri se je dobro uvrstil in 
dobil medaljo. To se mi je zdelo tako 
zanimivo, da sem si želela, da bi tudi 
sama nekaj trenirala. Mami in ati sta 
mi dala nekaj možnosti in odločila 
sem se za atletiko." Postala je članica 
Atletskega kluba Radovljica – in je še 
danes. Na začetku je večinoma tekla 
na šestdeset metrov in skakala v da-
ljino. Potem pa se je pred dvema le-
toma pripravljala na tekmovanje na 
Češkem, kjer so jo trenerji prijavili na 
skok v višino. Začela je trenirati, po-
stalo ji je všeč in je sedaj pri tem osta-
la.
Živini starši so veseli, da hči v športu, 
za katerega se je odločila, uživa. Tre-

ninge ima štirikrat na teden po dve 
uri v Radovljici. Tja jo izmenjaje vozita 
oče in mama, šolo pa ima tako rekoč 
na domačem pragu, tako da se vse 
skupaj kar da usklajevati. Oče doda, 
da jo na tekme, ki so večinoma v sezo-
ni ob koncih tedna, redno spremljajo. 
Če še ni preveč učenja in domače na-
loge, ima Živa kakšno uro ali dve pro-
stega časa na dan, ki ga najraje preži-
vi sama s seboj: v miru, počne stvari, 
v katerih uživa. "Na ta način se tudi 
spočijem," razloži.
Letos v Mariboru, pove, je štartala na 
najboljšo višino. Vso sezono si je to 
želela in tokrat ji je uspelo. Nasmeh-
ne se, ko jo povprašamo, kaj bi se zgo-
dilo, če ji ne bi. Odgovori, da bi bila 
verjetno malce žalostna. Ko omeni-
mo svetovni rekord v skoku v višino, 
se pogovor dotakne dveh metrov in 
več. A ob za nas neverjetni višini Živa 
sploh ne trzne z očmi. Dobimo obču-
tek, kot da je to nekaj, po čemer bo z 
veseljem enkrat v prihodnosti posku-
šala poseči.

Ostala bo v atletiki
Živa Kovačič šteje 13 let in je doma iz Mojstrane. Sto osemdeset centimetrov 
visoka osnovnošolka se je že odločila, da bo nekoč zaposlena v športu. Zanima jo 
profesionalna plat športa, rada bi poučevala, a odrasle.

Živa Kovačič / Foto: A. B.

Uspelo ji je preskočiti 167 centimetrov / 
Foto: osebni arhiv (Natalija Jurše)
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KARMEN SLUGA

Tekme so bile zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa za-
prtega tipa, so pa organizatorji poskrbeli za neposreden pre-
nos na lokalni televiziji ATM ter na družbenih kanalih Špor-
tnega društva Zelenci Kranjska Gora in ATM TV. Odvilo se je 
kar 16 tekem, na katerih so moči merili tudi domači igralci. 
Člani Zelencev so v velikem floorballu ob koncu zasedli šesto 
mesto, v malem floorballu pa tretje mesto. Igralci U19 so bili 
četrti, U16 pa drugi. V kategoriji U13 je ekipa iz Mojstrane po-
kazala premoč in postala državni prvak, ekipa iz Kranjske 
Gore je bila četrta. Najboljši vratar prvenstva je bil Luka Noč. 
Pri kategoriji U11 so Mojstrančani prav tako postali državni 
prvaki, ekipa Kranjske Gore je bila peta. Pri U9 je bronasto 

medaljo osvojila ekipa Kranjske Gore, Mojstrančani so bili 
peti. Ogled tekem je še vedno možen na Facebookovi strani 
Športnega društva Zelenci Kranjska Gora.  
Predsednik Sekcije za floorball pri Športnem društvu Zelenci 
Kranjska Gora in gonilna sila tega športa v Zgornjesavski do-
lini Roland Brajič je bil ponosen na igralce v vseh selekcijah. 
"Vodstvo kluba čestita vsem in vsakomur posebej v ta dopri-
nos za 'sveti dres'. Hvala Občini Kranjska Gora za občinsko 
priznanje društvu. Hvala, ker ste prepoznali čut prostovolj-
stva in trdega 22-letnega dela. V zahvalo Zgornjesavski dolini 
dajemo že več kot 110 športnikov. In še jih bomo," obljublja 
Brajič. Prav tako vabi nove člane, da se jim, ko bodo ukrepi 
zaradi epidemije covida-19 to dopuščali, pridružijo na tre-
ningih tako v Kranjski Gori kot Mojstrani. 

Floorball je doma v Zgornjesavski dolini
Zaključek mladinskega državnega prvenstva v floorballu v sezoni 2019/2020  
je oktobra potekal v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori.

Bronasta članska ekipa Zelencev v malem floorbalu 

Državni prvaki iz Mojstrane v kategoriji U11

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14
EUR

136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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www.gorenjskiglas.si

Novo v petkovih številkah  
Gorenjskega glasa

 Dnevnik, ki ga piše Gorenjec Davor Tavčar  
o svoji izkušnji s covidom-19. Zanimivo,  

napeto in aktualno.
in

 Rubrika o gorenjskih priimkih.  
Imate tipičen gorenjski priimek in vas zanima,  

kaj pomeni, od kod izvira?

Spremljajte Gorenjski glas

Nagrade: 3-krat knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 25. novembra 2020, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

App Store Google Play

080 17 87

Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.
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MEDICINSKI PRIPOMOČKI

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

Možnost izposoje 
preko naročilnic ZZZS 
ali samoplačniško. 
Za več informacij 
pokličite v podjetje.

IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

POSTELJNA MIZICA

BLAZINA ZA POSTELJO
ANTIDEKUBITUSNA 
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:  
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/

Vse slike so simbolične.

OSTALI PRIPOMOČKI 
NA IZPOSOJO

HODULJA
ZZZS šifra: 512

HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513

STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701

BAUERFEIND.SI


