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Minister za infrastrukturo na ogledu cest
Stanje cest v kranjskogorski občini si je ogledal minister za infrastrukturo
Peter Gašperšič in zagotovil: »Še letos bomo preplastili vse slabe odseke med
Jesenicami in Ratečami.«
URŠA PETERNEL
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
»Do konca leta bodo vsi uničeni odcepi ceste z Jesenic proti Ratečam obnovljeni,« je po ogledu stanja cest v
kranjskogorski občini dejal minister za
infrastrukturo Peter Gašperšič. Kot je zagotovil, bodo še letos preplastili vse slabe
odseke ceste med Jesenicami in Rateča-

mi, z deli pa naj bi začeli pomladi, če le
ne bo težav z oddajo naročil na javnih
razpisih. »Za cesto proti Kranjski Gori
vemo, da je v zelo slabem stanju. Nekaj
je bilo lani že urejeno, letos bomo nadaljevali,« je ob tem dejal minister in povedal, da bo vrednost del znašala nekaj sto
tisoč evrov. Poleg tega bo država še letos
uredila krožišče v Ratečah in zgradila
kolesarsko povezavo do Planice, ki bo v

Župan Janez Hrovat je ministra Petra Gašperšiča z ekipo odpeljal tudi do jezera Jasna ...

... obisk pa so zaključili z ogledom Nordijskega centra Planica.

času tekem služila tudi kot varna pešpot
za obiskovalce. Je pa minister z zadovoljstvom ugotovil, da je cesta od Rateč do
Planice po nedavni obnovi že varnejša.
V sklopu obiska v kranjskogorski občini si je minister v spremstvu župana
Kranjske Gore Janeza Hrovata, podžupana Bogdana Janše, poslanke Maruše Škopac in drugih sodelavcev najprej
ogledal križišče za Mojstrano pri počivališču Topolino in nato še cesto skozi
Belco in Gozd - Martuljek. Sledil je ogled
križišča v Ratečah ter sanirane ceste v
Planico. Župan pa je ministru pokazal
tudi kilometer dolg odsek do Korenskega sedla in odsek ceste proti jezeru Jasna, ki sta prav tako potrebni obnove.
Po sedanjih zagotovilih naj bi tudi ta
dva odseka preplastili še letos.
Po besedah župana občine Kranjska
Gora Janeza Hrovata bo kar nekaj denarja za prenovo cest letos zagotovila
tudi Občina Kranjska Gora. Tako bodo
že v kratkem začeli urejati pločnika
na Belci in v Gozdu - Martuljku, za kar
bodo iz občinskega proračuna namenili okrog štiristo tisoč evrov. Občina
je poskrbela tudi za odkup zemljišč in
izdelavo projekta za ureditev kolesarske povezave Rateče–Planica, kar je
bilo vredno okoli 150 tisoč evrov. Skupaj
bodo vsi projekti v cestno infrastrukturo občino letos predvidoma stali okoli
šeststo tisoč evrov.

Država bo letos v občini
Kranjska Gora obnovila
regionalno cesto Hrušica–
Rateče–Planica, cesti v Vrata in
Tamar, preplastila regionalno
cesto Kranjska Gora–Vršič
in obnovila premostitvene
objekte Hudournik in Zgornji
žlebi pri Koči na Gozdu ter
Mlinca v Krajah.
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Spoštovani občanke in občani
občine Kranjska Gora

Mesec marec je v naši občini potekal v
znamenju velikih prireditev in visokih
obiskov. Že v prvi polovici meseca smo
bili priča ponovno odlično organiziranem Pokalu Vitranc. Organizacija tekmovanja je kljub slabšemu vremenu in
visokim temperaturam dokazala, da
resnično spadamo v razred organizatorjev, ki jim lahko FIS vsako leto zaupa tekmovanje najvišjega ranga, prav
tako pa je v dolini pod Poncami finale svetovnega pokala v poletih minil v
znamenju lepih in dolgih poletov, ki so
več kot sedemdeset tisoč obiskovalcem
v štirih dneh nudili obilo navijaškega
užitka. V naših krajih pa sta obe prireditvi ustvarili kar nekaj turističnih
prihodkov, saj so organizatorji obeh
skupaj s Turizmom Kranjska Gora in
obema TD, Rateče in Kranjska Gora,
lepo poskrbeli tudi za spremljajoče prireditve v obeh vaseh. Resnično hvala
vsem prostovoljcem, organizatorjem
in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli,
da so se imena naših krajev slišala širom športnega sveta.
Kot sem omenil v uvodu, so bili v preteklem mesecu pri nas na delovnem obisku tudi predstavniki vlade in minister
za infrastrukturo Peter Gašperšič, v

Planici pa predsednik države, premier in kar nekaj ministrov in državnih
sekretarjev. In obljubljali so veliko, iskreno upam, da bodo teme razgovorov
in dogovorjene investicije ugledale luč
sveta že letošnje leto, pa verjemimo, da
se jih uresniči vsaj tri četrt. Res lepo bi
bilo pred zimo uzreti dograjena pločnika v Martuljku in na Belci z novimi
cestnimi odseki, kakor nam je bilo
obljubljeno. Pa cesta po dolini v kar nekaj odsekih in kolesarska povezava od
Rateč do Planice pa še veliko stvari smo
omenjali na obisku. Občina Kranjska
Gora je svoj del naloge opravila z odliko, odkupili smo zemljišča za kolesarsko stezo Planica, zagotovili zemljišča
v Martuljku in na Belci ter v Mojstrani
in še na veliko koncih naše lepe občine. Sicer pa je gradbena sezona letos
zgodnja in lahko vidite, kako potekajo
dela skoraj v vsakem kraju občine. Naj
omenim, da je nov tudi Zgornjesav'c, ki
mu obsežnejšemu, boljšemu in večjemu zaželim uspešno pot in še na mnoga leta vsaj tako uspešnega informiranja občanov, kot je bilo to do sedaj.
Lepo pomlad in veliko sonca vam v pregovorno muhastem aprilu želi vaš
župan Jani Hrovat

Obvestilo o zapori
ceste čez Vršič
Od 18. aprila do 7. maja bo cesta na Vrišč
že delno zaprta, promet bo potekal eno
smerno z občasnimi kratkotrajnimi zapo
rami do ene ure. Promet bo dovoljen za
osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila
do 7,5 tone. Enak režim bo veljal do 15. ju
nija, le da v tem času čez Vršič ne bodo
smeli avtobusi; zanje bo urejen obvoz čez
Predel. Do 18. septembra bodo nato delne
zapore ceste (izmenično enosmerni pro
met, voden ročno ali s semaforji), od 18.
septembra dalje pa bo od ponedeljka do
četrtka med 8. in 17. uro, ob petkih med 8.
in 15. uro, veljala popolna zapora. Promet
bo za vsa vozila med delovniki možen od
17. ure popoldan do 8. ure zjutraj nasled
njega dne ter ob koncih tedna. V času med
8. majem in 15. junijem bo vzpostavljena
petdnevna popolna zapora za ves promet,
obvoz bo preko Predela. Datum zapore bo
sporočen naknadno, ker je vezan na dina
miko izvedbe del, so sporočili z Direkcije
RS za infrastrukturo.

Pomoč pri invazivkah
RAGOR bo v letu 2017 ob financiranju Ob
čine Kranjska Gora izvajal projekt Proč z
invazivkami. Letos tako v skrbi za okolje
in zeleno prihodnost v projekt vključu
jejo osnovnošolce, v sklopu projekta pa
bo delovala tudi pisarna za informiranje,
kjer bodo občanom svetovali, kako se
soočiti s posameznimi vrstami, o nači
nih odstranjevanja, na koga se obrniti v
primeru zaraščenega rastišča z ambrozi
jo in odgovorili na druga vprašanja. "Če
boste želeli, bomo opravili tudi terenski
pregled posameznih rastišč, zabeležili
vse problematične tujerodne invazivne
rastline na zemljišču ter pripravili smer
nice za njihovo odstranitev. Nova rastišča
bomo dodali v inventar rastišč, ki so ga
v letu 2014 v okviru projekta naredili na
Biotehniški fakulteti Naklo in Zavodu za
varstvo narave RS," pojasnjuje Nina Ko
bal iz pisarne za informiranje občanov
o tujerodnih invazivnih rastlinah. Njena
telefonska številka: 04 581 34 16 in e-na
slov: nina.kobal@ragor.si.
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Probleme vidi kot izzive
Podžupan Bogdan Janša (SDS), inženir varstva okolja, tik pred diplomo
na visokošolski stopnji okoljevarstva, z družino živi v Mojstrani. Zaposlen
je na Slovenskih železnicah, kjer opravlja poklic strojevodje, v domači
občini pa je že drugi mandat član občinskega sveta.
MARJANA AHAČIČ

• Zakaj ste se odločili, da se boste
potegovali za mesto v občinskem
svetu?
"V občinskem svetu sem drugi mandat, tokrat tudi v funkciji podžupana.
Odločitev, da kandidiram ponovno,
je bila lahka, saj sem človek, ki rad
dokonča delo in tega je iz minulega
mandata ostalo kar nekaj."
• Katere cilje boste v teh štirih letih
skušali uresničiti?
"Kot podžupan pokrivam področje okolja in prostorskega načrtovanja. Tako
smo v prvi polovici mandata uspešno
izpeljali in sprejeli 8. Spremembe in
dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev (PUP), zdaj pa intenzivno delamo na pripravi Občinskega prostorskega načrta, ki je krovni prostorski
dokument občine. Poleg tega pa aktivno sodelujem pri ostalih projektih.
Veliko časa sem tudi na terenu, saj je
spremljanje in izvajanja projektov ''od
blizu'' zelo pomembno zame in za občane."
• Kateri je po vašem mnenju ta čas
največji problem v občini?
"Raje kot problemi imam termin izzivi, in teh je kar nekaj. Sam vidim
občino kot stavbo, ki jo podpirajo štirje enakovredno močni stebri. Prvi je
urejena prostorska strategija in načrtovanje prostora, drugi je urejena
komunalna infrastruktura, tretji steber je turizem kot največja gospodarska panoga v občini, v tesni povezavi
z zasebniki in kmetijstvom, četrti pa
občinska uprava kot strokovni organ,
ki skupaj z županom in občinskim
svetom kot političnim organom sprejema proračun, ustrezne dokumente,
odloke ..., pomembne za delovanje občine na različnih področjih."

• Kaj je tisto, kar je trenutno v obči-

ni dobro urejeno?
"Veliko je dobrih stvari, pa jih ne bi rad
našteval, da ne bi česa izpustil. Predvsem pa bi rad na prvo mesto postavil
občane, tako tiste, ki s svojim delom
izstopajo na različnih področjih, kot
tiste, ki ostajajo ''skriti'' očem, s svojim delom pa prav tako dajejo velik
prispevek k podobi občine. Vsaka sugestija, predlog in tudi dobronamerna
kritika je tisto, kar nam daje energijo
in motivacijo, da gre razvoj občine v
pravo smer, v smer, kjer se občanke
in občani dobro počutijo in radi živijo."
Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Večino prostega časa namenim vzgoji in treningu mladih športnikov, za
katere kot trener skrbim v domačem
teniškem klubu Top-Ten. Pravi odklop
od vseh aktivnosti pa mi še vedno
predstavlja obisk naših alpskih dolin
Vrata, Krma in Kot ter seveda vzpon
na kakšnega bližnjih vrhov."
• V prejšnjem mandatu ste si kot
predsednik sveta glasila Zgornjesav'c
prizadevali, da bi občinski časopis
nadgradili in posodobili. Kaj je po
vašem mnenju glavna naloga občinskega časopisa?
"Ja, res je. Naloga občinskega časopisa po mojem mnenju je, da gre na eni
strani za podajanje informacij, predstavljanje dogodkov in novic, ki se zgodijo v občini, po drugi strani pa časopis
vidim kot ''brand'' – produkt, ki občino
odpira navzven. Šlo je za to, da je v občini kup prireditev, dogodkov, zanimivih in uspešnih ljudi, delovnih društev
itn., edicija s 16 stranmi pa je bila premajhna. In naloga občinskega časopisa je prav ta, predstaviti čim več tega,
kar se dogaja v občini. Poskusili smo
s kombinacijo revijalne in časopisne
oblike. Hkrati smo omogočili tudi elek-

Podžupan Bogdan Janša
tronsko- spletno verzijo Zgornjesavca.
Po določenem poskusnem obdobju pa
se je za najboljšo rešitev pokazala, ta,
ki je danes prvič pred nami. In sicer večji obseg in večji doseg."
• Katere so po vašem mnenju največje prednosti teh sprememb?
"Naklada 19.200 pomeni, da bodo bralci o vsem, kar se v naši občini dogaja, obveščeni in informirani v veliko
večjem obsegu in dometu, kot so bili
do sedaj, ko je bila naklada 2300 izvodov. Dvaintrideset strani pa seveda
omogoča večji zajem dogodkov in informacij, novic, in ta kombinacija se
mi zdi kar pravšnja za današnje čase."
• Preberete vsako številko Zgornjesavca, tudi sedaj, ko niste več predsednik sveta glasila?
"Vsekakor, in to z velikim veseljem. Ob
tej priložnosti želim ''novemu'' Zgornjesavcu uspešno pot med čim večji
krog bralcev."
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Začenja se obnova ceste čez Vršič
Zaradi obnove dober kilometer dolgega odseka na gorenjski strani
ceste na Vršič je pričakovati tudi zapore prometa.
MARJANA AHAČIČ
Država v teh dneh vendarle začenja z
obnovo ceste čez Vršič, in sicer na dveh
dober kilometer dolgih odsekih na gorenjski in bovški strani prelaza. Kot so
sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, je nekaj več kot pol milijona evrov
vredna pogodba z izvajalcem že podpisana, izbrano podjetje Inkaing, d. o.
o., pa je že začelo s pripravami za gradnjo. Kot zagotavljajo na Direkciji RS
za infrastrukturo, si prizadevajo, da bi
bila dela tako zaključena v najkrajšem
možnem času. Zato so dela na odseku
Erika–Vršič–Trenta, kjer je predvidena
rekonstrukcija dveh mostov čez hudournik, usklajena z deli na gorenjski
strani in bo promet v času del urejen
preko začasnih mostov, izmenično
enosmerno s semaforji.
»Ker gre za cesto, ki poteka v visokogorju, je gradbena dela možno izvajati
le od pozne pomladi do zgodnje jeseni.
V sklopu načrtovane obnove je zajeta

tudi obnova devet metrov visokega
zidu, ki je v zelo slabem stanju. Dela
na tem opornem zidu so nujna, manevrski prostor za izvedbo del je zgolj
pet metrov širine ceste, zato določenih del drugače kot ob popolni zapori
ceste ni mogoče izvesti,« pojasnjujejo
na direkciji.
Novica, da se bo obnova ceste čez Vršič
vendarle začela in da bo zaradi del na
gorenjski strani občasno treba za ves
promet zapreti povezavo, je razburila
predvsem turistične delavce na obeh
straneh prelaza. A na Direkciji RS za
infrastrukturo poudarjajo, da nikoli
niso načrtovali popolne zapore v času
visoke turistične sezone, to je julija in
avgusta, temveč zgolj do junija in kasneje do septembra, ko je že oziroma
je še vedno mogoče izvajati gradbena
dela. »Ne gre pozabiti, da gre za gorsko
cesto in da je to okolje z nižjimi temperaturami, kar je tudi eden od razlogov,
da v drugem času ni mogoče načrtovati del,« poudarjajo na direkciji.

V teh dneh se začenja zahtevna obnova dela ceste na Vršič. Direkcija RS za infrastrukturo
je zaprosila pristojne soglasodajalce in Triglavski narodni park za dovoljenje za gradnjo
obvozne ceste v delu, kjer je dotrajan zid. Ker je zemljišče v zasebni lasti, je treba
pridobiti tudi soglasje lastnika zemljišča.

Zaradi režima delnih zapor se bodo
dela predvidoma zavlekla tudi v 2018.
Zapore v prihodnjem letu pa so odvisne od izvedenih del v letošnjem letu,
še pojasnjujejo na direkciji.
Župan Janez Hrovat je vesel začetka obnove. »Zelo smo zadovoljni, da se bodo
dela vendarle začela že spomladi, saj je
doslej kazalo, da lahko začetek obnove
zaradi pritožbe v postopku pričakujejo
šele jeseni. Cesto je nujno treba sanirati. Verjamem, da bodo odgovorni našli
način, ki bo omogočal dvosmeren promet oziroma obvoz. Upam, da bo s tem
soglašal tudi Triglavski narodni park,
saj obvoz potrebujemo tako prebivalci
kot upravljavci koč in ne nazadnje je
obvoz potreben tudi za dostop do gradbišča. Zavedam se tudi, da narava dela
zahteva, da bo za določeno obdobje cesta pač tudi popolnoma zaprta.«
Kot poudarja Hrovat, je prav cesta na
Vršič ena najbolj zanimivih točk v občini Kranjska Gora. »Je povezava med
Primorsko in Gorenjsko, je okno v Julijske Alpe in Triglavski narodni park,
je to, kar mi predstavljamo v svetu.
Na Vršiču bi zato morali urediti veliko
stvari, od mirujočega prometa do ureditve toaletnih prostorov in informacijske točke. Prav tako bi bilo treba na
obeh straneh prelaza postaviti obvestilne table z informacijami o prostih
parkiriščih, prevoznosti in morebitnih
zastojih. Poleg tega bi bilo treba vse,
kar Vršič in njegova okolica ponujata,
temeljito predstaviti. Zdaj je informacij
o tem z izjemo Ruske kapelice bistveno
premalo.«
Kot še pravi Hrovat, Vršič ponuja izjemne možnosti za turizem. »Je na vseh
turističnih zemljevidih motorističnih
poti. Vsako leto smo priče pravega
obleganja motoristov in njihovo število se le še povečuje. Menim, da tega ne
bi smeli prekinjati, ampak regulirati
in ponuditi red. Mislim, da se to prav
zdaj začenja.«
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Peta obletnica Viharnika
V Kranjski Gori so prejšnji teden slovesno obeležili peto obletnico delovanja
doma za starejše občane Viharnik. Dom, ki je v zasebni lasti, je poln, v njem
biva približno petina domačinov, občanov Kranjske Gore.
MARJANA AHAČIČ
Pred petimi leti je po dolgoletnih prizadevanjih občina Kranjska Gora vendarle dobila svoj dom za starejše občane, ki je zdaj že popolnoma vpet v
življenje v kraju. Kapacitete doma so
se do začetka delovanja polnile postopoma in od leta 2015 je dom poln,
kar pomeni, da v njem živi 134 stanovalcev; približno petina je občanov
Kranjske Gore, ki imajo prednost pri
sprejemu. »Ko smo dom odprli, je bil
zapolnjen do tretjine, danes je poln.
Razlika je tudi v kakovosti dela, ker
smo se v tem času veliko naučili in
svoje znanje nadgradili. Stanovalce
zdaj zelo dobro poznamo, zato se lahko posvetimo izključno posameznikovim potrebam. Razlika pa je tudi v
povezanosti med osebjem, v odgovornosti in predvsem v družbeno odgovornem delu,« poudarja Karmen Romih, direktorica doma.
Matjaž Čampa, lastnik Viharnika,
pravi, da odločitve za projekt izgradnje doma za starejše v Kranjski Gori
ni nikoli obžaloval. »Seveda smo imeli
začetne težave, a smo zdaj zadovoljni.

Kot direktorja me predvsem zanima
zadovoljstvo zaposlenih in stanovalcev ter ekonomski učinek tega in na
tem področju smo dosegli, kar smo
želeli.« Kot pravi Čampa, v naslednjih
letih načrtujejo gradnjo prizidka, v
katerem bodo domsko dejavnost še
nadgradili; dokončni projekti še niso
izdelani. Sicer pa Čampova družba Komet domovi, ki ima v lasti tudi dom
v Rogaški Slatini, že napoveduje nov
projekt, to je dom za starejše v Moravčah. Z delovanjem Viharnika je zadovoljen tudi župan Janez Hrovat. »Izre-

Kot pravi direktorica doma Karmen
Romih, ljudje, ko se odločajo za odhod v dom, najraje izbere tistega, ki
je najbližje njihovemu domovanju.
"Večina drugih pa k nam pride zato,
ker so Kranjsko Goro že prej obiskovali kot turisti in jim budi prijetne
spomine." Sicer pa se po njenih izkušnjah vitalni starejši ljudje redko odločijo za odhod v dom, čeprav je, kot
poudarja, pravi čas za odhod v dom
veliko prej, preden človek postane odvisen od nekoga. "Že zaradi tega, da
se navadi na novo okolje, da si ustva-

Od leta 2015 je dom poln, kar pomeni, da v njem živi 134
stanovalcev; približno petina je občanov Kranjske Gore,
ki imajo prednost pri sprejemu.
kam priznanje vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k temu, da imamo danes
v Kranjski Gori svoj dom za starejše
občane. Je na zelo visokem nivoju,
zato čestitke vsem, ki so sodelovali v tej zgodbi,« je povedal Hrovat, ki
kot odlično ocenjuje tudi sodelovanje
doma za starejše z lokalno skupnostjo, predvsem na področju medgeneracijskega povezovanja.

Lastnika Viharnika zakonca Čampa sta razrezala
rojstnodnevno torto.

ri neko socialno mrežo, da je postrežen in uživa to starostno obdobje, ki
je lahko – tudi v domu – tako lepo kot
ostala."
Ob obletnici so v domu izdali tudi
zbornik, v katerem kronološko opisujejo razvoj Viharnika. V njem so opisani temeljni mejniki, pomembni za
delovanje, osnovni statistični podatki
in navedeni vsi zaposleni.

Stanovalci so z veseljem spremljali odličen glasbeni program,
ki je spremljal praznovanje.
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Novogoriški
Hit prevzel
hotel Špik
Devetindvajset delavcev
ostaja zaposlenih,
obeta se tesnejše
povezovanje z igralniškozabaviščnim centrom
Korona v Kranjski Gori.
MARJANA AHAČIČ
Družba Hit je v začetku meseca od družbe Hit Alpinea kupila hotel in kamp
Špik. Skupščina Hit Alpinea je soglašala s prodajo nepremičnin, prav tako pa
tudi s povečanjem osnovnega kapitala
družbe Hit Alpinea s stvarnim vložkom
družbe Hit. Družba Hit po prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe Hit
Alpinea (glavnina teh so fizične osebe,
ki so si delnice pridobile še z lastniškimi certifikati) načrtuje pomembna
vlaganja v nadaljnji razvoj destinacije
Kranjska Gora, so sporočili iz novogoriškega Hita. Gre za ukrepe, so pojasnili,
s katerimi želijo zagotoviti finančno
stabilizacijo družbe Hit Alpinea znotraj
skupine Hit. Celotni osnovni kapital
družbe bo z vplačilom stvarnega vložka
v skupnem znesku 1,28 milijona evrov
– gre za prenos terjatev z družbe Hit na
družbo Hit Alpinea – znašal nekaj manj
kot 19 milijonov evrov. Družba Hit Alpinea poslovanje osredotoča na upravljanje hotelov v središču Kranjske Gore, so
še sporočili iz novogoriškega Hita.
V družbi Hit bodo z vključitvijo hotela
Špik v sistem prevzeli tudi 29 zaposlenih, ki imajo odločbo za nedoločen
čas in so bili v hotelu zaposleni v okviru družbe Hit Alpinea. Načrtujejo tudi
tesnejše povezovanje hotela z igralniško-zabaviščnim centrom Korona; s
prenovo slednjega začenjajo že v začetku poletja.
»Naša prva naloga je, da hotel Špik integriramo v sisteme družbe Hit,« pou-

Hotel Špik in igralnica Korona bosta v prihodnje bolj povezana, saj bodo v Špiku
bivali tudi igralniški gostje.
darja direktor Korone in Špika Tomaž
Repinc. »Enoti Špik in Korona bosta
v prihodnje še bolj povezani kot do
sedaj; naši igralniški gostje bodo namreč bivali tudi v hotelu Špik.«
Kot pravi Repinc, se bodo s prodajnega vidika usmerjali predvsem na
tuje trge – italijanske, nemške in avstrijske, s ciljem dosegati boljšo zasedenost in podaljšati dobo bivanja.
»Zgodbo 'alpine healthness hotel resort' bomo razvijali še naprej, saj jo
ocenjujemo kot zelo dobro vsebino,
ki je nekoliko drugačna od ostalih
turističnih vsebin v Kranjski Gori.
Zelena, zdrava in aktivna orientacija
hotela Špik pa se sklada tudi s smer-

nicami, postavljenimi v novi strategiji turizma Slovenije. Potencirali bomo
lokalne danosti in prednosti, ob tem
pa se intenzivno pripravljamo tudi na
projekt prenove Korone, ki bo temeljila na podobnih predpostavkah, tako
da gresta tako usmeritev hotela kot
igralnice v isto smer, kar za obe enoti
predstavlja veliko priložnost.«
V zaokroženem turističnem območju
Gozd - Martuljek bo kamp Špik pogodbeno še naprej upravljala odvisna
družba Hit Larix. Ta je tik pred drugo
fazo investicij v infrastrukturno dopolnitev ponudbe kampa, v izgradnji so
namreč nov sanitarni objekt, trgovina
in pokrit prireditveni prostor.

V Vratih se začenja nova planinska sezona
JANKO RABIČ
Člani Planinskega društva Dovje - Mojstrana se že vneto pripravljajo na novo planinsko sezono v Vratih. Aljažev dom in Šlajmarjev dom bodo odprli 22. aprila. Za dobro
počutje planincev in drugih obiskovalcev te priljubljene triglavske doline bo skrbelo
osebje v nekoliko spremenjeni zasedbi kot prejšnjo sezono. Po besedah predsednika
društva Grega Berceta se bodo vsi trudili za čim več gostoljubja, v poletni sezoni pa se
zvrstilo tudi več zanimivih dogodkov. V maju in juniju bo najprej v Šlajmarjevem domu
več šol v naravi, tečajev in drugih usposabljanj za planince. Dne 21. maja se bo začela
tradicionalna, tokrat že 38. slikarska kolonija. Osrednji dogodek bo letos zagotovo 11.
junija, ko bo ob Aljaževem domu srečanje s slovenskimi planinskimi društvi iz Italije in
Avstrije, tokrat v skupni organizaciji planinskih društev Dovje - Mojstrana in Jesenice,
1. julija pa bo v dolini Vrat gorski maraton, ki ga pripravlja Franci Teraž s svojo ekipo
ljubiteljev tega športa.

Darinka Tarman je preste najprej na kratko pokuhala v kropu.

V spodnjih prostorih so med tem izdelali prajkle.

Predpraznični delavnici v Liznjekovi hiši
V tednu pred cvetno nedeljo so v Liznjekovi hiši pripravili delavnico izdelovanja
prajklov, kakor butaricam rečejo v Ratečah, in prest, ki so jih obesili nanje.
MARJANA AHAČIČ
V Ratečah butaricam, ki jih izdelajo za
cvetno nedeljo, rečejo prajkli, tradicionalno pa so okrašene s prestami. V
muzejski hiši, Liznjekovi domačiji v
Kranjski Gori, sta zato Neli Štular in
Silvester Mirtič iz Gornjesavskega muzeja Jesenice prejšnji četrtek pripravila
delavnico izdelovanja prajklov in prest.
Pod vodstvom Katje in Milene Černe so
tako udeleženci iz brina, mačic in vrbe
izdelali prajkle, na katere so obesili dišeče preste. Te so nato tako, kot je na veliki mizi v zgornjih prostorih Liznjekove
domačije pokazala Darinka Tarman,
zamesili jih nato na kratko pokuhali v
kropu in spekli v stari kmečki peči.

Udeleženci delavnic s prajkli, na katere so obesili še tople preste.

Testo sta najbolj zagnano gnetla Enej Smolič Rutar in
Nina Pušar iz Rateč.

Mojstrica Katja Černe z navdušenima Zaro in Mašo Zupan
iz Podkorena
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Žičničarji pred
poletno sezono
MARJANA AHAČIČ
V 108 obratovalnih dneh je kranjskogorsko smučišče obiskalo 185 tisoč smučarjev. Tudi letos so prevladovali domači gostje, med tujci največ Hrvatov, Angležev in Italijanov.
V nedeljo, 19. marca, so kranjskogorski žičničarji po 108
obratovalnih dneh zaključili letošnjo zimsko sezono. Začeli so jo 2. decembra in zabeležili nekaj več kot 185 tisoč
smučarjev, večina, 75 odstotkov, je bila domačih. Od tujcev
so na smučišču prevladovali hrvaški, angleški in italijanski obiskovalci, je povedala Klavdija Gomboc.
»Sezona je bila glede na vremenske in snežne pogoje izredno zahtevna, ves čas smo obratovali na umetnem snegu, kar je povezano z zelo visokimi obratovalnimi stroški.
Tudi vreme nam v času slovenskih šolskih počitnic zahodne regije žal ni bilo naklonjeno.« Kljub vsemu je bila
sezona 2016/2017 za osem odstotkov boljša v primerjavi s
prejšnjo sezono 2015/2016, ki so jo začeli 27. novembra 2015.
Trajala je 123 dni in bila za pet odstotkov boljša kot sezona
2014/2015 ter veliko uspešnejša kot še ena prej.

Na prvi dan pomladi, 21. marca, so se na kranjskogorskih
smučiščih topile še zadnje zaplate umetnega snega, žičničarji pa
so se že začeli intenzivno pripravljati na poletno sezono, ki se bo
predvidoma začela konec meseca.
Lastniki sezonskih smučarskih vozovnic in prenosnih
smučarskih vozovnic so sicer tudi kasneje še lahko izkoristili spomladansko smuko na smučišču Vogel in do zaključka obratovanja sosednjega smučišča Tromeja v Avstriji smučali tudi tam, v Kranjski Gori pa se že intenzivno
pripravljajo na poletno sezono, ki se bo predvidoma začela
konec aprila.

Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Kranjska Gora št. 002/10-1/00-NK Turizem Kranjska Gora razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2017
SPLOŠNI POGOJI
1. Naročnik:
Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c,
4280 Kranjska Gora

www.kranjska-gora.si

2. Predmet razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini
Kranjska Gora za leto 2017
3. Pogoji razpisa:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prireditve, ki so namenjene
pospeševanju turističnega obiska, ki nimajo profitnega značaja, na
katerih je praviloma vstop prost in so namenjene najširšemu krogu
obiskovalcev in katerih organizatorji so društva, klubi, združenja
in njim sorodne neprofitne organizacije, ki se lahko sofinancirajo
tudi iz javnih sredstev – sredstev proračuna. Kandidirajo lahko
prireditve, ki so izvedene v času od 1.12.2016 do 30.11.2017.

4. Kriteriji za sofinanciranje prireditev in točkovanje prireditev so
objavljeni na internetni strani www.kranjska-gora.si pod zavihkom
Poslovne strani/Raziskave in razvoj/Razpisi/Javni razpis za
sofinanciranje prireditev pod Splošnimi pogoji.
5. Rok za prijavo:
Rok za prijavo prireditve je 15.5.2017. Prijavo je potrebno poslati v
zaprti kuverti na naslov:
Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora
s pripisom: »za javni razpis prireditve – ne odpiraj«.
6. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
www.kranjska-gora.si, pod poslovnimi stranmi oz. se jo lahko
pridobi tudi na Turizmu Kranjska Gora.
7. Informacije:
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na
Turizem Kranjska Gora, vsak dan od 8. do 15. ure na tel.:
04 5885 021 ali sabina.zerjav@kranjska-gora.eu, kontaktna oseba
je Sabina Žerjav.
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BREZPLAČEN ODVOZ
KOSOVNIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
IZ GOSPODINJSTEV 2017

LAS Občine Kranjska Gora

LAS – Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

Občane Kranjske Gore obveščamo, da bo akcija brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev za leto 2017:
18. 4. 2017 do 20. 4. 2017

Gozd - Martuljek, Srednji Vrh

9. 5. 2017 do 11. 5. 2017

Kranjska Gora, Log,
Podkoren

16. 5. 2017 do 18. 5. 2017

Rateče

BREZPLAČNO KOPANJE

Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo:
19. 4. 2017 od 15.30 do 17.00

Pred Gasilskim domom v
Gozdu - Martuljku

10. 5. 2017 od 15.30 do 17.00

Pred zgradbo Občine
Kranjska Gora

17. 5. 2017 od 15.30 do 17.00

Na avtobusni postaji
Rateče

Triurni vstop je mogoč v Wellness Špik v Gozdu - Martuljku
in v Aqua Larix v Kranjski Gori. Vstop bo prost na podlagi
predloženega osebnega dokumenta, iz katerega bo razvidno stalno prebivališče v občini Kranjska Gora.

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega
odpada iz gospodinjstev je možen samo ob predložitvi kupona in v terminu, ki je po urniku določen za vaše območje.

LAS Občine Kranjska Gora

Občani naj izpolnjena kupona, ki jih prejmejo v svoj poštni
nabiralnik, pravočasno pošljejo na sedež podjetja Komunale.

www.obcina.kranjska-gora.si

LAS Občine Kranjska Gora si že od začetka svojega delovanja prizadeva, da bi v okolju, kjer deluje, vzpodbudil prebivalce k zdravemu načinu življenja, kamor poleg zmanjšane
rabe prepovedanih in dovoljenih drog sodijo tudi različne
športne aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Zato vas v mesecu aprilu, v katerem 7. aprila obeležujemo Svetovni dan
zdravja, tudi letos vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem kopanju za občane naše občine, ki bo v soboto,
15. aprila 2017, od 9. ure dalje.

Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v letu 2017 potrebno
oddati novo vlogo za pridobitev dovoljenja za vožnjo s traktorjem v
času zapore na državni cesti. Dovoljenje bo izdano na podlagi Odredbe
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.
Kmetje pisne vloge skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 22,60
EUR (TRR: SI 56 01100-1000315 637, sklic SI 11 24317 – 7111002) oddajo
na naslov: Direkcija RS za ceste,Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete strokovno sodelavko občine,
Vesno Kunšič na tel. št.: 5809 820.
ŽUPAN Janez Hrovat

www.obcina.kranjska-gora.si

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST »RUTE« – Gozd - Martuljek, Srednji Vrh
SKUPAJ Z DRUŠTVI IN JP KOMUNALO KRANJSKA GORA
ORGANIZIRA ČISTILNO AKCIJO

»OČISTIMO SVOJ KRAJ«
VSE KRAJANE RUT IN SREDNJEGA VRHA VABIMO NA
OČIŠČEVALNO AKCIJO,
ki bo v soboto, 22. aprila 2017.
DOBIMO SE PRI KOČI ŠD VARPA OB 9. URI.
V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO AKCIJA
PRESTAVLJENA NA SOBOTO, 6. MAJA 2017, Z ZBOROM
OB ISTI URI NA ISTEM KRAJU.
PREDSEDNIK KS RUTE
Janez Mertelj

www.obcina.kranjska-gora.si

Če potrebujete odvoz kosovnih odpadkov izven določenih terminov ali v večji količini od določene (2 m3), lahko proti plačilu naročite postavitev in dovoz 5-m3 zabojnika. Opozarjamo vas, da tudi v
te zabojnike lahko odlagate samo tiste odpadke, ki jih resnično ni
mogoče odložiti na ekološke zbiralnice ali dostaviti v kompostarno.

www.obcina.kranjska-gora.si

Kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad je vse leto možno brezplačno odložiti tudi na zbirnem centru Tabre; vsak ponedeljek
med 7.00 in 15.00, od torka do petka med 11.00 in 17.00 in vsako
prvo soboto v mesecu med 8.00 in 12.00.

O BV E ST I L O
MOJSTRANA

sobota, 13. 5. 17

12.30 do 19.00 Osnovna šola

KRANJSKA GORA

petek, 19. 5. 17

9.00 do 19.00

Parkirišče za dvorano Vitranc

RATEČE

sobota, 20. 5. 17

8.00 do 16.00

Parkirišče za avtobuse

Vse dodatne informacije
dobite po tel. št. 5833 366.
VABLJENI!

www.obcina.kranjska-gora.si

TEHNIČNI PREGLEDI TRAKTORJEV IN TRAKTORSKIH PRIKLOPNIKOV NA TERENU BODO POTEKALI PO NASLEDNJEM RAZPOREDU:
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LAS Občine Kranjska Gora

LAS – Lokalna akcijska skupina za preprečevanje
odvisnosti Občine Kranjska Gora

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Žirija za priznanja

VODENO PREŽIVLJANJE
POČITNIC MLADIH

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora
(UVG št. 10/2007) objavljamo

Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti v času poletnih počitnic je stalni projekt LAS-a Občine Kranjska
Gora. Projekt se izvaja z namenom, da bi za naše otroke
in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim
več različnih in zanimivih dejavnosti.

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2017 ZA

RAZPIS

I. ČASTNI OBČAN – OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA
se podeljuje:
Občanom - občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom državljankam Republike Slovenije in državljanom - državljankam tujih
držav, ki imajo posebne zasluge in izjemne dosežke v daljšem časovnem obdobju, pomembnem za razvoj, uveljavljanje in ugled občine.
Podeli se največ eno priznanje častni občan - občanka Občine
Kranjska Gora.

Vaše predloge pričakujemo do četrtka, 18. maja 2017.
O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje
do 15. junija 2017.
LAS Občine Kranjska Gora

www.obcina.kranjska-gora.si

Zato vas tudi letos vabimo k sodelovanju, in sicer tako,
da nam programe posredujete na obrazcu (ki ga lahko
dobite na spletni strani http://obcina.kranjska-gora.si
ali na sedežu Občine Kranjska Gora) na naš naslov: LAS
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora. Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si, ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič po tel: 04 5 809 809.

II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Posameznikom - posameznicam za izjemno življenjsko delo, dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega pomena.
Podeli se največ eno priznanje zlati grb Občine Kranjska Gora.

Jože Mencin l.r.

sednik PVD Sever Gorenjska

Janez Hrovat l.r.
Župan občine Kranjska Gora

www.obcina.kranjska-gora.si

Jože Mencin
l.r.
Janez Hrovat l.r.
Postaje
mejne
Predsednik
PVDmilice
Sever Rateče.
Gorenjska
Župan občine Kranjska Gora
Jože
Mencin
l.r.
Janez Hrovat
l.r.za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine KranjObrazec
Jože
Mencin
l.r.
Janez
Predsednik PVD Sever Gorenjska
Župan občineHrovat
Kranjskal.r.
Gora
ska
Gora
ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu
Gorenjska
Predsednik PVD Sever Predsednik
Gorenjska PVD Sever
Župan
občine KranjskaŽupan
Gora občine Kranjska Gora
http://obcina.kranjska-gora.si/

Št.: 032-5/2015-7
Datum: 31. 3. 2017

Žirija za priznanja

www.obcina.kranjska-gora.si

III. PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Občanom - občankam, skupinam občanov - občank in pravnim
osebam na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove
Policijsko
veteransko
društvo
Policijsko veteransko društvo
ustvarjalno
sti za njihove uspehe ter prizadevanja na posameznih
Občina
Kranjska
Gora
SEVER GorenjskaObčina Kranjska Gora
SEVER Gorenjska
področjih življenja in dela.
Policijsko veteransko društvo
Policijsko veteransko društvo
Podeli se praviloma največ tri priznanja Občine Kranjska Gora.
Policijsko
veteransko
Občina Kranjska Gora
SEVER
Gorenjska društvo
Občina Kranjska Gora
SEVER Gorenjska
Policijsko veteransko društvo
Občina Kranjska Gora
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine
SEVER Gorenjska
Občina Kranjska Gora
Kranjska Gora so lahko občani - občanke, podjetja, društva, skupiSEVER Gorenjska
ne občanov - občank in druge pravne osebe.
Vabimo vas na spominsko slovesnost, ki bo
Predlagatelj
zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
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pri
stanovanjski
hiši
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNIMI
Ob tej priložnosti bomo odkrili
spominsko
ploščo na objektu,
pripri
stanovanjski
hiši
stanovanjski
hiši
Vabimo vas na spominsko
kiskladišče
bo orožja hiši
kjer je bilo, v slovesnost,
letu 1990 -1991,
tajno
PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke prepri
stanovanjski
Gorazda
in Milade
Koblar,
Rateče
Gorazda
in Milade
Koblar,
Rateče
21/b, občina
Kranjska
Gora.21/b, občina Kranjska Gora.
Gorazda
in Milade
Koblar,
Rateče
Postaje
mejne milice
Rateče. 21/b, občina Kranjska Gora.
dlaganega prejemnika priznanja, vrsta predlaganega priznav četrtek, dneGorazda
20. 4. 2017,
ob Koblar,
11.00 uri
in Milade
Rateče 21/b, občina Kranjska Gora.
nja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter dokumenpriObstanovanjski
tej priložnostihiši
bomo odkrili spominsko ploščo na objektu,
Ob
tej
priložnosti
naki
objektu,
Jože Mencin l.r.
Janez Hrovat l.r. bomo odkrili spominsko ploščo
te,
potrjujejo navedbe v obrazložitvi) posredujte v zaprtih
Ob tej priložnosti
bomobomo
odkrili
spominsko
ploščo
naobjektu,
objektu,
Ob PVD
tej priložnosti
odkrili
spominsko
ploščo na
Predsednik
Gorenjska
Župan
občine Kranjska
Gora
kjer jeSever
bilo,
v letu
1990
-1991,
tajnoGora.
skladišče
orožja
Gorazda in Milade Koblar,
Rateče
21/b,
občina
Kranjska
kuvertah
kjer
je bilo,
v skladišče
letu
1990orožja
-1991, tajno skladišče orožja na naslov: Žirija za priznanja Občine Kranjska Gora,
kjer jevbilo,
v 1990
letu 1990
-1991,
tajno
skladišče
kjer je bilo,
letuPostaje
-1991,
tajno
orožja
mejne
milice
Rateče.
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora s pripisom – PRIJAVA NA
Postaje mejne milice Rateče.
Postaje mejne milice Rateče. RAZPIS, ne odpiraj!
Postaje
mejne milice Rateče.
Ob tej priložnosti bomo odkrili spominsko ploščo na objektu,
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki jih bo
kjer je bilo, v letu 1990 -1991, tajno skladišče orožja
prejela do torka, 10. maja 2017, do 12 ure.
Jože Mencin l.r.
Janez Hrovat l.r.
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Jubilejni občni zbor
Gasilska zveza Občine Kranjska Gora letos praznuje. Junija bo namreč poteklo
že dvajset let, odkar se je osamosvojila od takratne Gasilske zveze Jesenice.
MARJANA AHAČIČ
Znotraj gasilske zveze v zgornjesavski
dolini deluje šest društev. Na rednem
letnem občnem zboru so pogledali,
kako so delovali v preteklem letu. Predsednik Robert Plavčak je pohvalil delo
organov in komisij zveze, saj so bili
uspešni in delovni na vseh področjih
delovanja. Zelo aktivni so bili v vrstah
članic, veteranov, kot tudi mladine. Poslovali so pozitivno in konec leta uspeli
prihraniti še nekaj sredstev za zagon
ob novem letu. Prav tako se je zahvalil
občini, županu in občinskim svetnikom
za razumevanje in podporo pri zagotavljanju sredstev za delovanje zveze,
saj brez teh zveza ne bi mogla delovati
uspešno. V nadaljevanju je predstavil še

program dela in finančni plan za letošnje leto ter se na koncu vsem gasilkam
in gasilcem zahvalil za opravljeno delo
in zaupanje, kot tudi za številne opravljene ure in prostovoljstvo.
Poveljnik Jožef Lavtižar je orisal pregled delovanja poveljstva zveze. Povedal je, da so gasilci zveze v preteklem
letu posredovali v tridesetih primerih,
kar je bilo več kot v letu 2015, ko je bilo
teh intervencij dvajset, in sicer večinoma ob požarih in drugih dogodki.
Zelo natančno je predstavil tudi aktivnosti in usposabljanja vseh društev in
ocenil, da je bilo delo v preteklem letu
uspešno. Opremljenost in usposobljenost gasilcev zveze je ocenil za zelo dobro, kot tudi opravljanje javne gasilske
službe v občini. Pri tem pa je poudaril,

DELAVNICA ZA KERPITEV CIVILNE DRUŽBE

V pričakovanju nove avtolestve
KARMEN SLUGA

www.obcina.kranjska-gora.si

Regijsko stičišče Grozd NVO Gorenjske v sodelovanju z Občino Kranjska Gora pripravlja delavnico, namenjeno povečanju strokovne usposobljenosti nevladnih organizacij,socialnih podjetij ter drugih deležnikov medsektorskega sodelovanja.
Družbeno podjetništvo in inoviranje za reševanje lokalnih družbenih
izzivov v Kranjski Gori je naslov delavnice, ki bo v organizaciji Regijskega stičišča Grozd NVO Gorenjske potekala 17. maja od 14. do 17.
ure v stavbi Krajevne skupnosti Gozd - Martuljek. Grozd NVO je organizacija, ki si prizadeva za razvoj trajnih in inovativnih programov, ki
učinkovito krepijo civilno družbo in na transparenten način rešujejo
lokalne družbene izzive. Delavnica, ki jo bodo organizirali v Občini
Kranjska Gora, je namenjena povečanju vloge nevladnih organizacij
pri reševanju lokalnih izzivov, pojasnjuje Primož Šporar, ki bo delavnico vodil skupaj z Nino Arnuš.
Na delavnici boste obravnavali naslednje teme: identifikacija neustrezno naslovljenih družbenih izzivov v lokalni skupnosti, ocena stanja
in inovacijskih pričakovanj za lokalne družbene izzive, ugotovitev
možnosti za reševanje lokalnih družbenih izzivov z družbenim podjetništvom in inoviranjem ter identifikacija lokalnih politik, kjer so
potrebne spremembe.
Udeležba na delavnici je brezplačna, prijave zbira Vlasta Skumavc Rabič na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si ali po tel. 04 5 809 809.
Za vsa vprašanja pa so dosegljivi tudi na Grozdu NVO na elektronski
pošti primoz.sporar@skup.si ter na številki 041 684 182. Projekt Grozd
NVO Gorenjske podpira in sofinancira Ministrstvo za javno upravo
Že danes, 14. aprila, in v petek, 19. maja, pa Skupnost privatnih zavodov (SKUP) organizira svetovanje oziroma brezplačno pravno pomoč
in mediacijo za NVO, socialna podjetja in posameznike.
Svetovanje bo od 9. ure dalje v prostorih Občinske knjižnice v Kranjski
Gori; ker bo potekalo individualno, so tudi tu obvezne predhodne prijave na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si ali po tel. 04 5 809 809.

da je najpomembnejše predvsem to, da
se ob tem nihče od gasilcev ni poškodoval. Kot zelo pomembno pa je poudaril še nabavo rabljene gasilske avtolestve, ki bo v garažo osrednjega društva
v Kranjski Gori zapeljala v naslednjih
mesecih. Stara je namreč odslužila
svoje delo in ni več v uporabi. Glede na
naravo dela in potrebe operative bo le
ta še kako pripomogla k učinkovitejšemu posredovanju gasilcev ob požarih
na visokih objektih.
Sledili so pozdravi gostov in pohvalne ter spodbudne besede župana, na
koncu pa je bilo družabno srečanje, ki
so ga "začinili" z domačim golažem in
polento. V kratkem kulturnem uvodu je
nekaj pesmi zapel mešani pevski zbor
Društvo Triglavski zvonovi.

Marca so se na rednem letnem občnem zboru sestali člani
in članice Prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora.
Predsednik Janez Pristavec je spomnil na razvoj društva od
začetkov do današnjih dni. Od 9. marca 1892, ko je petčlanski odbor ustanovil požarno brambo, do lani, ko je v njihovo
garažo zapeljal nov kombi za prevoz moštva. Za prispevana
sredstva se zahvaljujejo Občini Kranjska Gora. »Lahko povem
še, da smo v preteklem letu prostovoljno opravili več kot 3500
delovnih ur,« je nadaljeval Pristavec in dodal, »pokvarila se
nam je avtolestev, a se že odvijajo aktivnosti za nakup nove.
Župan je predlagal, da se sredstva za nakup opreme in obnovo domov letos nameni za nakup lestve in s tem so se na
sestanku, ki je sledil ocenjevanju gasilskih domov, vsa ostala
društva strinjala. Če bodo predsedniki društev na naslednji
seji upravnega odbora Gasilske zveze držali besedo, bomo
nekaj sredstev primaknili še sami in pred poletjem na Kranjsko Goro spet gledali zviška. Ali pa vsaj z višav.« Lansko leto
je pod drobnogled vzel tudi poveljnik PGD Kranjska Gora Aljoša Košir. Imeli so 19 intervencij – štirikrat pri prometni nesreči, desetkrat pri požaru, štirikrat pri tehnični in drugi pomoči
in enkrat pri nesreči z nevarnimi snovmi. Redno se udeležujejo izobraževanj in gasilskih tekmovanj, skrbijo pa tudi za
podmladek. Letošnjo 125-letnico bodo obeležili 22. julija.

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI
Literarna priloga glasila Zgornjesav'c
IZ HUDOURNIH
DOLIN ...
Z VETROVNIMI
PIŠČALMI
IZ HUDOURNIH DOLIN,

KOTLIN, RAVNIN, STRMIN.

Z VETROVNIMI PIŠČALMI –
DO SKALNATIH VIŠIN
SLIŠIŠ PESMI
PODZEMNIH JAM,
MORSKIH GLOBIN ...
HREPENEČIH VIŠIN ...

UREDNIŠTVO LITERARNE PRILOGE:
MATJAŽ GRACER, FRANCE VOGA
IN FRANCI KORAŽIJA

... STAROGRŠKE NIMFE,
ROJENE ZA SVOJE PODVIGE,
KONCERTIRAJO
NA VETROVNIH PIŠČALIH:
V PIRANU, V POSTOJNSKI JAMI,
NA TRIGLAVU, V PLANICI ...
S PESMIMI PLEZANJA, JADRANJA,
VESLANJA, SLOVENSKEGA SKAKANJA:
LETEČEGA DVIGANJA IN PADANJA,
DO MURSKEGA SPLAVARJENJA ...
GLOBALNI SVET ČASTI
DO NOROSTI
SVETOVNE PRVAKE
NARAVA NAS PREIZKUŠA ...
PODARJA NAM NAJSVETLEJŠO
ŽIVOST ZEMELJSKEGA ROJSTVA:

ČLOVEŠKO RIBICO!
Benjamin Gracer

-Zelenci-

DAN SAVE
Ptice prilete od daleč ...
počastit dan njenega
kozmičnega rojstva.
PRIPOVED O SAVI
IN NJENEM
ALPSKEM JEDRU
Kot ljudje imajo
reke težke porode,
preden se v njih
združijo in povežejo
naravni zakoni:
v merah plojenja,
rojevanja, kotenja,
do rasti
kozmičnega jedra.
Sava ne presahne
na poti v življenje
iz svetlega izvira
skozi podzemno noč.
Iz odhajajočega
nočnega sna
jo zdramijo večne
stvariteljske moči.
S hudournimi potoki
pritoki, studenci
jezerci, slapovi
ustvari v dolini

alpsko jedro.

laboratorij jeder
stvarstva
Vse vrste bivanj v njem
se z rojstvom
napotijo v čez bivanja ...
Potrkajo na vrata
(so)jedrcev,
se z njimi (z)družijo,
jih varujejo ali pojedo.
Krožeče energije jeder
za svoj obstanek
odmerjajo razmerja
med življenjem in smrtjo.

In kje je
človek!?
ki hoče biti
ČEZČLOVEK –
BOG!
S stroji dokazuje,
kako se uniči,
presuši v prah.
živo jedro –
kadar v glavi
ni več srca,
ne svetle misli.
Benjamin Gracer
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-Zelenci-

Trenutki
v sončevi vesoljni plovbi
kroženja in zaokorožanja
svetlobe in teme
v kotlih kotlin,
kjer so bogovi
zasejali bit ...
sta se zaljubila:
uboga –
bog in boginja
za mit o dveh
pojočih dušah,
z rojstvom
na bivanjskem dnu.
Bila sta nič –
bila sta vse –
v kozmični predanosti ...
Od takrat je zanj
njegova pesem –
njen kozmični orgazem ...
Nad njima –
pred sončnimi zahodi
– v loku žari –
mavrica.

Smo samo
en sam strah za boj,
z uboji za bogastvo
iz knjige rekordov
obnorele civilizacije.

KIRURŠKA POEZIJA

BO HOMOENDOPICA,
bitje prihodnosti
iz vseh ostankov
uničujočega stvarstva?

Nabrušen nož,
kirurška roka,
kazen, ker sem rodila luštnega,
nezakonskega otroka?

*
Nad ZELENCI
se zbirajo črni oblaki.
Jezerce hrepeni po miru
in notranji zbranosti ...
Samo trenutek –
in udarjale bodo
debele kaplje
na njegovo svetlo,
valujočo gladino.
Pod njo se ljubi in ubija
notranji svet jezerca:
ob glasbi, čebljanju otrok,
v zgodbah o ljubezni,
zlu in dobroti –
med zemeljskim
in vesoljnim bivanjem.
Benjamin Gracer

PRAVLJIČNE PESMI
- Nekoč so oživele
STARKINE
S A N J E ...
Vsak dan je
molila za njuno
l j u b e z e n ...
*
Otroka svetlobe
sta se ponoči ljubila
za gorko, kmečko pečjo ...
O, moj bog,
kako verujoče
ju je imela rada!
Sanjala je,
da bo nekoč

prapra babica
pravnučke var'vala ...
Ob njih bo pozabila,
kako čas teče ...
*
V lesenem
piramindem stolpu
otroci–
častilci narave,
kot ptice
posedajo stopnice.
Z razglednega stolpa
bi radi zrli
v prihodnost.

Benjamin Gracer

KAZNOVANA STRAST

Boli, bode, krvavi ...
trebuh para se na vse strani,
čisti užitek izpred let
bil je že takrat zaklet?
Bolečina v trebuhu sveže utripa,
veselja mojega je rana tretjič že zašita.
Ljubezen otroška greje,
rana greha krvavi,
tekočina znana mi teče iz oči ...
Zunaj megla svet ovije,
bolečina se v iskrive otroške očke skrije.
Rane očitno ne zaceli čas,
s krvjo mi lepi jo življenje in nasmejan obraz.

KILNA IZŠTEVANKA
Jaz pa vem, jaz pa vem,
da je zarezal vame,
pa preštevam pa preštevam
s prsti črne šive rane.
Pa ne veš, pa ne veš,
kaj imam novega v trebuhu,
pa ugibaš, pa ugibaš,
če le kos bo mojemu »pruhu«.
Pa ne čutiš, pa ne čutiš,
kako boli in špika,
ko se plastika prišita
v meni sem ter tja premika.
Pa ne bo več, pa ne bo več
kile iz trebuha mi viseče,
pa ne bo več, pa ne bo več
rane krvaveče ...
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OPERA CIJA

PESEM IZ ZAPRAŠENEGA ZVEZKA

Snežna, bela odeja prekriva črno zemljo,
bela, hladna rjuha prekriva mi golo telo.
V srce me zarežejo ostri metulji strahu,
... še sem budna, še sem tu.

Roso v travi obrisal spomladi,
sem k tebi na poti.

Neznana zmes spanja in strupa,
upanje iz obupa
prevzame moje telo,
beli ljubimec zapleše nad mano
z nožem zareže globoko mi rano.
Srce utripa, pritisk normalen,
steče kri po gladki koži, zenica se oži ...
... sanjam, da na nekem se otoku
med seboj plodijo mroži ...
Natančno dihanje izpod kirurške maske
življenje novo z iglo všije,
za goste, negovane obrvi
sem mu kot biser kaplja potu zlije ...

Hladne sape na ustnicah svojih
sem ti nosil poleti.
V mrzlih jesenskih nočeh s svojo kožo
sem te poskušal ogreti.
Zima prišla je, obstal sem pod oknom,
nisem si upal več duri odpreti.
France Voga

Popotni utrinki: Kitajska

Ne potujte v Peking
FRANCE VOGA

ZADNJE UPANJE
Na postelji ležim,
ura dvanajst bije,
od strahu mi hladno je telo,
zunaj sonce sije.
Pride topla ženska koža,
me pospremi v sobane,
kjer na mizi pod lučmi
rojevajo se odrešilne rane.
Predno izbrani mi rekrut
v mehko kožo nož zarije,
se nad mene skloni, me poboža
in roke si umije ...
Tuja, hladna tekočina steče mi po žili,
mož s kirurškim nožem ne okreva,
sred trebuha mi ga zasadi,
v popek mi prelije potoček iz krvi ...
Z iglo tujek vame všije,
pot po čelu se mu zlije,
da pa kožo vkup je dal,
črn sukanec je izbral.
V bolečino ovita,
kot na križu bi bila pribita,
v upanju, da bi izdal,
da jekleno mrežo vame je vkoval.
Alenka Peternel

Nadaljevanje iz prejšnje literarne
priloge
Verjetno ste tudi vi že videli kakšen značilen kitajski ali japonski
pejsaž. Iz ravnine se dvigajo parstometrski hribčki najrazličnejših
oblik. Eni so v obliki stožcev, drugi
kupčkov smetane, tretji živalskih
oblik, vsi pa so do vrha poraščeni
s skrivenčenim drevjem in drugim
zelenjem. Vedno sem mislil, da
so te slike plod umetniške inspiracije, pa ni tako. To je pokrajina
ob reki Li. V mestu Guilin so nas
naložili na eno od mnogih turističnih ladij in 80-kilometrski spust
po reki se je začel. To je bil eden od
najlepših doživetij na Kitajskem:
čudovita pokrajina, široka, hitro
tekoča reka in v njej plavajoči vodni bivoli, velike jate račk ob bregu
in bambusovi splavi, s katerih ribiči ponujajo svoj ulov. Počutimo se
kakor na prazničen dan.
Na koncu vožnje nas čaka prijetno
turistično mestece Jangšu. V restavraciji prisedem k četverici naših,
ki so že naročili. V petdesetih minutah pridejo na mizo ena za drugo tri kave in en čaj. Svojega kapučina nisem dočakal, čeprav smo

bili edini gostje, prej je zmanjkalo
prostega časa. Očitno je bila restavracija državna.
Razlika med državnim in privatnim sektorjem je več kot očitna.
Privatne trgovine so majhne, police
polne najrazličnejših artiklov, žena
je ob blagajni, mož pazi na dogajanje, malček pa se igra nekje vmes.
Državne trgovine so prave banketne
dvorane in v njih prodajajo prestižne izdelke: nakit iz žada, svilo in
svilene izdelke. Cene so takšne, da
glava peče. Malo večja slika, vezena
iz svile, ima ceno 100.000 do 200.000
evrov. Verjetno tudi na Kitajskem
razmišljajo podobno kot tisti voznik rikše iz Varanasija v Indiji, ki je
potem, ko je dobil plačano desetminutno vožnjo, od mene zahteval še
napitnino v višini polovice indijske
mesečne plače. Povprašal sem ga,
ali se mu je zmešalo. Odgovoril mi
je: »Ne, ti si maharadža, ti to lahko
daš.« Nič ni pomagalo, da sem mu
zatrjeval, da sem samo upokojenec.
Prepričano je vztrajal: »Če ne bi bil
maharadža, si ne bi mogel privoščiti poti v Indijo.«
V državnih trgovinah najbolj bode
v oči obupen dolgčas prodajalk. Te
se kar nekam porazgubijo, ko vstopimo v prazno trgovino in jih dobesedno presenetimo. Le redko se
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nam katera posveti, čeprav jih je vedno
precej več od naše skupinice. Tu jezikovna pregrada še zdaleč ni vzrok, to
dokazujejo prodajalci na ulici. Vzrok je
zagotovljena plača. Zakaj bi se potem
človek še trudil?
Skozi dvaindvajsetmilijonski Šanghaj teče Mala rumena reka. Na enem
bregu mesto, ki so ga po dobljeni opijski vojni postavili Angleži in Francozi,
z evropskimi palačami in kopijo Big
Bena, ki nam zveni kar malo domače;
na drugem bregu simbol nove Kitajske:
nebotičniki. Zadnje zgrajeni med njimi
meri v višino 635 metrov.
Ob obali evropskega dela mesta je široka sprehajalna cona, polna turistov.
Med njim je nekaj pravkar poročenih
parov. Ženini v belem ali črnem, neveste v dolgih snežno belih oblekah. Ko
nevesta privzdigne krilo obleke, vidim
pod njim njene noge v pajkicah in supergah. Kakor da bi videl prispodobo
Kitajske. Na zunaj vrhunsko urejena
in organizirana država, ki pred zunanjim svetom spretno prikriva težave, ki
jo pestijo navznoter. Pa vendar se krilo
včasih malo privzdigne.
Šanghaj je gospodarsko središče Kitajske, vendar sodeč po znamkah avtomobilov srednjega cenovnega razreda
na njegovih cestah, denarno daleč za
Pekingom. V mestih na jugu je tudi
veliko skuterjev. Pravega motornega
kolesa, še posebno tistega z veliko kubaturo, nisem videl. Praktično vsi skuterji so električni. Ni pa teh skuterjev
po mestih na milijone tako kot v vietnamskem Hanoju ali Sajgonu. Kolo pa
je povsod samo še vozilo upokojencev
za rekreacijo ali za na trg.
Vsi veliki narodi so malo zagledani
sami vase in prepričani o svoji veličini in superiornosti. Tudi Kitajci so najmanj takšni. Nam so to dali vedeti na
nočni vožnji v Xian, prepričan pa sem,
da so takšni tudi do svojih manjšin.
Teh je na Kitajskem 26. Njihovo število
je od nekaj sto tisoč do par deset milijonov. Peljali so nas gledat muzej ljudstva Naši. Vsepovsod, kjer smo hodili
po turističnih poteh, je bilo vse vzorno
urejeno in čisto. Tu me je najprej presenetila nepokošena trava, namesto cvetja se je bohotil plevel, po neočiščenih
strehah se je zaraščalo grmovje. Dve

zdolgočaseni čuvajki sta posedali pred
templjem s celostensko fresko, ki utemeljuje vero ljudstva Naši, nekakšno
mešanico vseh vrst budizma. Lokalna
vodička nam je povedala zgodbo o tem,
kako je uspel čuvaj templja to fresko
ohraniti pred uničenjem Maovih rdečegardistov. Vso je polepil s časopisi,
polnimi Maovih slik. Ni ga bilo med
njimi, ki bi si drznil strgati Maovo sliko
s stene. Drugo presenečenje sem doživel, ko sem jo vprašal, ali je Han (Kitajka) ali Naši. Z vidno nejevoljo mi je
odgovorila: »Ne, jaz sem muslimanka,
sem Kjet.« Se pa pripadniki manjšin
radi oblačijo v svoje tradicionalne noše.
Morda hočejo Hanom prav s tem pokazati svojo drugačnost in še kaj drugega.
Na koncu obiščemo še dvajsetmilijonsko staro kitajsko mesto Sučou v bližini Šanghaja. Iz tega mesta so že pred
mnogimi stoletji zgradili širok vodni
kanal do 1700 km oddaljenega Pekinga.
Mogočno delo, za katerega zahodnjaki
praktično ne vemo, bolj nas očara Veliki zid.
V manjšem mestnem parku je mladenka vadila igranje na staro glasbilo.
Pri nas bi vadila v svoji sobi, na Kitajskem pa so parki dnevna soba Kitajcev.
Tu se sprehajajo s svojimi pasemskimi
psi (tudi novofundlandca sem videl),
ulični prodajalci prodajajo svojo robo,
zjutraj in zvečer velike skupine telovadijo svoj taj či, vadijo na instrumentih,
igrajo v godalnih zasedbah, pojejo, plešejo vseh vrst plesov od folklornih do
modernih; V Šanghaju je najmanj petdeset plesalcev odlično plesalo foxtrot
in še bi lahko našteval. Nisem pa nikjer
videl nobene »kraljice noči«. Kitajci so
zelo konservativni in sramežljivi, še
zmasirajo te kar oblečenega. Če si slučajno odložil preveč obleke, te maserka
takoj obleče v bermuda hlače in široko srajco iz debelega blaga. Če naročiš
masažo celega telesa, te začne masirati po glavi in konča s prsti na nogah.
Če naročiš masažo nog, ti noge najprej
namoči v vroči vodi in te potem zmasira od prstov na nogi do vrha glave.
Plačilo je pa tako ali tako isto.
Pretirani sramežljivosti se lepo poda
tudi pretirana varčnost. V vsaki čajnici,
kjer nam predstavijo kitajsko pripravo
čaja, nas tudi podučijo, da vrečka čaja

ni samo za enkratno uporabo. Ne, uporabiti jo je treba vsaj petkrat ali šestkrat.
Ni čuda, da se mi je to, kar smo pili,
zdelo bolj podobno Blaževemu žegnu
kot pa čaju. No, vsaj dišalo je po čaju.
Večere v hotelu si krajšam s surfanjem
po TV-programih. Le redko med sto in
več programi najdem kakšen starejši
zahodni film. Med akcijskimi in vojnimi kitajskimi filmi hitro opaziš večni
stereotip. Prelepa mladenka (takšnih
na ulici ne vidiš) kot bolničarka ali
oficirka reši vse probleme in neumrljiva v bojih vedno zmaga. Takšna je
kitajska verzija Valterja ali Čaka Norisa. Bog ne daj, da bi bil v filmu kakšen
ljubezenski prizor. No, mogoče kakšen
obetajoč nasmeh, ki pa se hitro konča.
Sledi drzna akcija, ki miselni tok vrne
na prava pota. Med poročili nobenega
ukazovalnega vpitja, ki nam ga včasih
pokažejo s severnokorejske TV in ki se
ga starejši spominjamo tudi z naših
filmskih novosti, ki so jih vrteli pred
pravo filmsko projekcijo. TV-voditelji
in komentatorji v brezhibnih oblekah mirno in preudarno razčlenjujejo
dnevne dogodke. Očitno so se učili od
ameriških kolegov. Kako kitajska TV
predstavi ne preveč priljubljeno Japonsko? Mlad par oblečejo v kimono,
potem se usedeta k značilnemu japonskemu kosilu, pokramljata v džakuziju
in na koncu se sprehodita po popolnoma prazni vaški poti z visokim zidom
ob njej. Vse, kar gledalec o predstavljeni državi izve, je v njunem komentarju. Oddajo so očitno posneli kar v njihovem studiu in na poti k njemu.
V dvajsetih letih je Kitajska naredila
pot iz srednjega veka v moderno družbo. Začelo se je sredi devetdesetih let,
ko je kitajski voditelj Deng Xiao Ping
ugotovil, da ni važno, kakšne barve
je mačka, da je važno le, da lovi miši.
Potem so dopustili privatno pobudo in
danes imajo že 75 milijonov bogatašev
ob največji gospodarski rasti na svetu.
V mnogočem je Kitajska že presegla zahod, največje in najdražje delo pa jih
še čaka: očistiti mora svoj zrak in svoje vodotoke. Drugače bodo prihodnje
generacije hudo drago plačale ta hitri
razvoj. Na Kitajskem se vse spreminja,
večen ostaja le njihov pozdrav: ni hao.
Konec
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Ogromno zanimanja za gledališko igro
»Pri Kulturno-prosvetnem društvu Kranjska Josip Lavtižar Gora spodbujamo
otroke k udejstvovanju v gledališču, a česa takega nismo pričakovali,«
pogovor začne predsednica Petra Mlinar. Ob začetku gledališke sezone
so k sodelovanju kot vedno povabili tudi otroke – in prišlo jih je trideset.
KARMEN SLUGA

• Petra, začetek sezone je bil res
obetaven.
»Tako je. Prišlo je trideset otrok. In režiserka Metka Frelih je potem oblikovala
dve skupini. Nekaj se jih je nato odločilo, da ne bodo igrali, ostalo jih je 22.
Ustvarjali so dve predstavi. Mlajša skupina je delala predstavo za vrtec in prvo
triado. Igrajo Sneguljčico, ki so jo priredili po svoje. Na odru pojejo, plešejo in
igrajo inštrumente. Starejša skupina je
pripravila predstavo Metuljčki ljubezni.
Gre za tipično zgodbo osnovnošolcev, ko
jim gre bolj po glavi to, v koga so zaljubljeni, kot pa sama šola. V predstavo so
vključili tudi točko stepa. Ob tem bi se
rada zahvalila Maji Žorga Frelih, ki je
vsem otrokom priskrbela čevlje za step
in jih tudi naučila korake. Za scenografijo in kostumografijo pri obeh predstavah je poskrbela Urška Hladnik, zelo
veliko pa sta nam pomagali tudi Anica
Davidovič in Mojca Lahajnar.«

V Sneguljčici igrajo: Marta Mlinar, Lar Hojnik, Peter Jakelj, Vid Bačnar, Nina Košir, Ožbej
Grilc, Nina Mašovič, Bor Petrovič, Živa Robič, Manca Hladnik in Stash Brus Bizalj-

• Z režiserko Metko Frelih sodelujete že zelo dolgo …
»Z njo res dolgo sodelujemo. Začeli
smo že starejši člani Ta bol teatra leta
1997, ko smo na oder postavili prvo
gledališko igro. Otroci z njo zelo radi
delajo, prav tako pa ima Metka po-

V Metuljčkih ljubezni: Kaja Kerštajn, Miha Hladnik, Ema Robič, Urban Dereani, Svit
Pačnik, Aisha Brus Bizalj, Vida Mlinar, Milica Bratić, Marisa Žerjav in Gaja Lahajnar.

sluh zanje in vedno ustvarijo vrhunske igre.«
• Tudi pri Ta bol teatru ne počivate.
Snujete že kaj novega?
»S predstavo Trikrat da smo nanizali
že 25 ponovitev, zdaj bomo imeli malo
premora in bomo nadaljevali poleti
in jeseni. Vsekakor bomo kmalu na
oder postavili novo predstavo. Želimo
nekaj takega, česar pri nas še nismo
videli, tako da iščemo primerno besedilo za prevod.«
• Kar nekaj dela pri društvu verjetno imate z vsemi usklajevanji?
»Seveda, to sodi zraven. A tako pač je,
če želimo kaj narediti. Poleg vseh treh
predstav je veliko dela še z abonmajem, tako odraslim kot otroškim, ki
sta se dobro prijela, kar nas zelo veseli.«
• Tudi prenovljen Ljudski dom je
verjetno dal nekaj zagona za delo?
»Oder, kot ga imamo, je zavidanja
vreden. Tudi iz drugih društev to priznavajo. Če so se prej morda malo posmehovali, je zdaj oder primeren za
kakršno koli skupino.«
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Glasbene družine skupaj na odru
Glasbena šola Jesenice je na Jesenicah pripravila Festival glasbenih družin,
na katerem je nastopilo tudi šest glasbenih zasedb iz kranjskogorske občine.

Gašper, Manca in Oskar Kralj so zaigrali Polko: Gašper na
harmoniko, Manca na kljunasto flavto, triletni Oskar pa se jima
je pridružil z ropotuljicami.

Zasedbo družine Oman-Lepoša iz Rateč so sestavljali Manca in
Gašper Lepoša, njun stric Gregor Oman ter bratranca Benjamin
Aleksander in Tevž Filip. Odigrali so skladbo Guantanamera.

Katjuša in Hana Pristavec sta na klavir štiriročno odigrali skladbo
My heart will go on.

Družina Jakelj-Mlinar: Minca, Marta, Vida, Peter in Gregor, tri
sestre in dva brata, ki ju povezujejo isti stari starši.

Otroci iz družin Kralj in Grilc so povedali, da so "ena velika
žlahta". Meta in Ožbej sta sestrica in bratec in Ožbej je prišel na
idejo, da skupaj nastopijo bratranci in sestrične. Tako so na odru
stali Manca, Gašper, Meta, Ožbej in Lovro.

Družina Perišič-Košir je nastopila s skladbo James Bond. Nastopili
so Matevž, Janko, Maj in Tia: "Vaje so bile težke in naporne, a
na koncu nam je s skupnimi močmi uspelo." / Besedilo: Urša
Peternel, foto: Sašo Valjavec
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Kavo plačali z verzom
V torek, 21. marca, na svetovni dan
poezije, je bilo v nekaterih lokalih
kavo mogoče plačati s posebno valuto:
z verzom. V Kranjski Gori se je tako
v lokalu Vopa nabral zajeten kupček
predvsem hudomušno obarvanih rim.
MARJANA AHAČIČ
»Se mi je zjutraj zdelo, / da bo danes veselo. / Saj grem v
visoke gore / do ljubce moje. / Da mi srce zaigra / od ljubce
in od gora,« je na listič, ki je kar vabil, da nanj načečkamo
besedo ali dve, v torek že navsezgodaj zjutraj v priljubljenem
lokalu sredi Kranjske Gore zapisala gospa Marjeta, upokojenka, in si na ta način »prislužila« skodelico kave.
Na svetovni dan poezije 21. marca je tako pobuda Plačaj z verzom pražarne kave Julius Meinl tudi letos prebudila uveljavljene in priložnostne poete po vsem svetu. Na ta dan je namreč
verz postal valuta za čaj in kavo v 37 državah in 1400 kavarnah
po vsem svetu. Tudi v Sloveniji je bilo v več kot šestdesetih kavarnah mogoče za verz dobiti skodelico te opojne pijače.
»Eden od glavnih razlogov za akcijo Plačaj z verzom je ljudem pokazati, da ima poezija moč, da spreminja naš pogled
na svet. Z letošnjo pobudo želimo s pomočjo poezije prebuditi
optimističen pogled na življenje v vseh nas,« poudarjajo organizatorji. V Sloveniji je imela pobuda Plačaj z verzom tudi
dobrodelno noto: za vsak prejeti verz so organizatorji namenili petdeset centov za nakup knjig v knjižnici za slepe
in slabovidne otroke ter mladostnike Centra IRIS.
V Vopi v Kranjski Gori, kamor na kavo še posebno radi prihajajo domačini, je bilo na dan poezije živahno že vse od
zgodnjih jutranjih ur, sta povedali natakarici Lea Cencelj in

Lea Cencelj in Andreja Dugar sta v priljubljenem lokalu Vopa
v centru Kranjske Gore v torek, na svetovni dan poezije, postregli
kavo, ki so jo gostje lahko plačali z verzom.
Andreja Dugar. »Prišli so domačini pa tudi turisti in z veseljem zapisali verz ali dva. Do poldneva smo jih v posebni
škatli zbrali že več kot trideset, do večera pa petdeset.«
Nekateri so bili malce nerodni, drugi prave male umetnine.
Eni navdahnjeni z jutrom in čudovito naravo, drugi hudomušni, kot ta, ki ga je zapisal gasilec Jože: »Spomladi vse
cveti, / spomladi vse dehti, / spomladi vse srbi.«
Gospodični Lei, ki se je kot vedno trudila, da je vsakemu od
gostov pripravila natančno takšno kavo, kot si jo je želel,
pa je bila verjetno najbolj pri srcu tista, ki jo je avtorica
Alenka napisala »prosto po Prešernu«, kot rečemo: »Od
nekdaj lepe so Gorenjke slovele, / a lepše od Leje bilo ni
nobene. Nobene, ki s pogledom v srce te zadene. / Vsako
jutro v Vopi najboljšo kavo skuha!«
In ker v torek ni bil le dan poezije, prvi pomladni dan in
dan gozdov, temveč tudi dan downovega sindroma, je Lea
v službo prišla obuta v dve različni nogavici in tako spomnila še na prizadevanja za sprejemanje in vključevanje
ljudi z downovim sindromom v družbo.

Premiera: Rutarška vinjeta
KARMEN SLUGA
V okviru Festivala Čwešpaw knedl Zavod Alfa 3P pripravlja igro
v narečju domačega režiserja Zorana Robiča z naslovom Rutarška vinjeta ali kako se Lojz in Pavel srečata na Mavrincô. Igra je
zanimiva in obenem poučna, saj je vpeta v zgodovino oziroma
zgodovinske dogodke Zgornjesavske doline, še zlasti Gozda
- Martuljka. Glavna akterja, Pavel in Lojz, se dobita v gostilni,
streže jima natakarica Štefi. Na koncu igre v »časovnem stroju«
srečata na Mavrincu, hribu pod Vršičem. Dogodki in osebe so
resnični, vendar so vpleteni v fiktivne, hudomušne prizore, kar
igro naredi zabavno. Premiera bo v petek, 28. aprila, ob 20. uri
v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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V Planici letel tudi Tarman
V kvalifikacijah za tekmo svetovnega pokala v Planici je nastopil tudi domačin
Rok Tarman, ki je na letalnici bratov Gorišek prvič letel in preletel dvesto metrov.
MAJA BERTONCELJ
Planica je tudi letos konec marca gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. V štirih dneh se je pod
Poncami zbralo 75 tisoč gledalcev. Slovenskih stopničk letos ni bilo, so pa
videli rekordne planiške polete. Kamil
Stoch je tisti, ki je zapisan kot novi rekorder velikanke bratov Gorišek. Poletel je 251,5 metra, pri tem sicer podrsal, a sodniki tega niso videli. Ocene
niso bile kot za skok s padcem in rekord je obveljal. Pri le pol metra manj
pa je doskočil Avstrijec Stefan Kraft,
junak letošnje zime in veliki zmagovalec svetovnega pokala.
V Planici je med deseterico Slovencev, ki so bili v kvalifikacijah za tekmo, letel tudi Rok Tarman, domačin
iz Kranjske Gore. "Zelo vesel sem bil,

Za Rokom Tarmanom je uspešna sezona.
/ Foto: Gorazd Kavčič

ko sem le večer pred kvalifikacijami
izvedel, da bom lahko nastopil v slovenskem nacionalnem paketu. Sem
pa to pričakoval. V Planici sem prvič
letel. Bilo je prisotnega nekaj strahu,
a sem ga premagal. Poletel sem čez
dvesto metrov, 208 metrov, in izpolnil svoj cilj. Fenomenalno. Za mano je
dobra sezona. Cilji za naslednjo so še
nekaj višji. Upam, da bom nastopal v
svetovnem pokalu. Moj največji uspeh
doslej pa je drugo mesto na celinskem
pokalu," je po kvalifikacijskem skoku
povedal član ND Planica. Na tekmo se
mu ni uspelo uvrstiti.
Planica je bila sicer znova pravi skakalni praznik, ki je dodobra napolnila
Zgornjesavsko dolino. Prenočitvene
kapacitete so bile zapolnjene, med tujimi gosti pa so prevladovali Poljaki,
Norvežani in Avstrijci.

Garači pod Vitrancem
Letošnji Pokal Vitranc so zaznamovali novi rekordi in podobno kot lani – dež.
A znova se je izkazalo, da zagnanosti organizatorjev ni videti konca. Včasih se zdi,
da bi jim uspelo pripraviti tekmo, tudi če bi »z neba padale ušpičene prekle«.
KARMEN SLUGA
Sobota je bil dan za veleslalom. Avstrijec Marcel Hirscher je na Poligonu
v Podkorenu še enkrat več dokazal,
kako vrhunski smučar je. Z zmago
si je zagotovil mali kristalni globus
v veleslalomu in tudi veliki kristalni
globus za skupni seštevek sezone, že
šesti zaporedni, kar je zgodovinski
uspeh. Edini slovenski predstavnik v
finalu Žan Kranjec je zasedel 23. mesto. Tekmo sta si ogledala tudi predsednik vlade Miro Cerar in ministrica
Maja Makovec Brenčič. Večer je bil rezerviran za Q Max Party pred Dvorano

Vitranc v Kranjski Gori. Nastopili so
Crvena Jabuka, Nuša Derenda, Pihalni
orkester Krško, Aleksandra Vovk, Glasbeni studio Osminka in Rok'n'Band.
Najboljšim veleslalomistom so podelili
pokale in izvedli javno žrebanje startnih številk za slalom.
Slalomska nedelja je poskrbela za presenečenje, saj je prvo zmago v karieri
v svetovnem pokalu alpskega smučanja zabeležil Avstrijec Michael Matt.
Očitno je Mattovim podkorenski teren pisan na kožo. Že njegov brat in
oče sta stopila na zmagovalni oder.
Alfred Matt je bil leta 1969 drugi, njegov sin Mario Matt pa prav tako drugi

leta 2002. Mario je kasneje, leta 2007 in
2011, tudi zmagal v slalomu. V skoraj
nemogočih razmerah je okoli šeststo
ljudi, ki jim srce bije za Pokal Vitranc,
pripravilo progo in vse potrebno za
uspešno izpeljavo veleslaloma in slaloma. Tekmovalci zato niso skoparili
s pohvalami. Navijači, ki jih dežne kaplje niso pregnale, pa so garačem pod
Vitrancem pohvalo izkazali z glasnim
navijanjem.
Prav kmalu po koncu nedeljskega slaloma je nehalo deževati. Posijalo je
sonce. Marsikje se je narisala mavrica. Kot da bi tudi vreme priznalo, da
jim je znova uspelo!
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Tekmovanje v pikadu
JANKO RABIČ

Pozdrav junakov daljav
KARMEN SLUGA
Pred skakalnim spektaklom v Planici
so v Ratečah tudi letos pripravili prireditev Pozdrav junakov daljav. Na njej
se predstavijo skakalne ekipe z vsega
sveta, ki moči nekaj dni merijo v dolini pod Poncami.
Tudi tokrat so za zelo prisrčno dobrodošlico poskrbeli otroci iz domačega vrtca, ki so najboljše letalce sveta
navdušili s prepevanjem: »Planica,
Planica, snežena kraljica.« Slovensko
himno je zapela domačinka Julija
Benet, zbrane pa je nagovoril kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki je
poudaril, da je Planica velik dogodek
za občino, skakalcem pa zaželele dolge in varne polete. Dobro razpoloženi

športniki niso skoparili s pohvalami
glede organizacije tekem v Planici, iz
ust tujcev pa je bilo slišati tudi nekaj
besed, ki smo jih vsi razumeli, kot so
dober dan, Planica in … čevapčiči.
Predsednik Turističnega društva Rateče - Planica Primož Oman je priznal,
da tolikšnega obiska letos ni pričakoval. »Lani smo vedeli, da bo gneča
zaradi izvrstnih uspehov Petra Prevca
nepopisna, letos pa smo bili zelo presenečeni, ker je bil trg poln športnih
navdušencev. Seveda smo poskrbeli
tudi za hrano in pijačo in upam, da bo
prireditev vsem ostala v lepem spominu. V prihodnje jo želimo nadgraditi,
tako da bomo v letu, ki je pred nami,
usklajevali ideje in iskali nove možnosti,« je vtise strnil Oman.

Uspešna sezona rateških kegljačev na ledu
JANKO RABIČ
Kegljači na ledu pri Nordijskem društvu Rateče - Planica ugodno ocenjujejo preteklo
tekmovalno sezono. Člani treh ekip so na državnih prvenstvih dosegli vrsto odličnih
rezultatov, med drugim so osvojili naslov državnega moštvenega prvaka. Matjaž Kocjan
in Miran Sluga sta se v marcu v sestavi državne reprezentance udeležila evropskega
prvenstva na Češkem. Matjaž je bil letos tudi prvič v vlogi novega selektorja reprezentance. Rezultati so bili glede na močno konkurenco evropskih držav dobri in uspelo jim
je obdržati stik z najboljšimi od tretjega do šestega mesta. Za zaključek zimske sezone
in začetek poletne na asfaltnih površinah so bili rateški kegljači osmega aprila gostitelji
vseh slovenskih ekip. Najprej so na novem igrišču izvedli turnir mešanih ekip. Tokrat ni
bil v ospredju tekmovalni duh. Ekipe so bile pomešane med seboj iz različnih klubov,
bolj so poudarili pomen druženja. Sledila je letna konferenca Zveze za kegljanje na ledu
Slovenije. Ugodno so ocenili preteklo tekmovalno sezono in si postavili nove cilje.

Člani DU Rateče - Planica so v Planici gostili gorenjsko tekmovanje v pikadu. Nastopilo je 25 ekip, med njimi tri domače. Pri
ženskah je zmagala ekipa DU Naklo, ekipa DU Kranjska Gora je zasedla tretje, ekipa DU Rateče - Planica pa peto mesto. Pri
moških je zmaga ekipa DU Komenda, tretja je bila ekipa DU Kranjska Gora in peta
ekipa DU Rateče - Planica. Posamezno je
pri ženskah Tončka Berce (DU Kranjska
Gora) zasedla šesto mesto, Martina Kavalar (DU Rateče) deveto, Jasna Wolrab 13.
in Marjetka Šetina 14. mesto. Pri moških
posamezno je Vinko Šumi zasedel drugo
mesto, Vlado Stojanovič sedmo (oba DU
Rateče), Marko Košir 8. in Ivan Lackovič
(oba DU Kranjska Gora) 12. mesto.

Na peto mesto
KARMEN SLUGA
Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora
so marca igrali zadnje tekme v tretji slovenski ligi zahod. Proti Adergasu so zmagali z rekordnim rezultatom lige 3393 :
3265, v setih 6 : 2. Dušan Juko je podrl
604, Boštjan Kos pa 590 kegljev. Proti
Ljubelju so izgubili z rezultatom 3182 :
3152, v setih 5,5 : 2,5. Od Kranjskogorcev sta se najbolje odrezala Drago Filipaj (575) in Dušan Juko (538). V zadnjem
krogu lige so gostili Calcit iz Kamnika in
izgubili za dva keglja, z rezultatom 3333
: 3335, v setih 3 : 5. Od Kranjskogorcev
je bil najboljši Drago Filipaj s 595, Dušan
Juko pa s 560 podrtimi keglji. Na lestvici
so na koncu lige zasedli peto mesto.
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Rajska ptica razvaja v centru
Kranjske Gore
V osrčju Kranjske Gore je v začetku letošnjega leta vrata odprla Rajska ptica,
čokoladnica z bogato ponudbo čokolad, pralin in truflov. Ob toplem čaju, kavi
ali vroči čokoladi pa se gostje lahko pocrkljajo s sveže pripravljenimi mini
torticami. Kmalu bo na voljo tudi okusen domač sladoled.

Na vhodu v osrčje jedra Kranjske Gore ob znamenitem, žal
zapuščenem hotelu Razor so stari hiši z začetkom letošnje
ga leta vdihnili novo življenje. V njej je namreč dom našla
znamenita čokoladnica Rajska ptica, ki obiskovalce privab
lja z vrhunskimi ročno izdelani čokoladni izdelki ter doda
tno ponudbo napitkov, kot so vroča čokolada, čaji in kave.
Ljubitelji kvalitetnih čokoladnih dobrot blagovno znamko
Rajska ptica že dobro poznajo. "Ročno pripravljene čokola
dne izdelke Rajska ptica izdelujemo po tradicionalni belgij
ski pripravi iz prave belgijske čokolade. Odlikujeta jih sveži
na in polni okus, kar dosežemo s skrbnim izborom sestavin
in kombinacijo različnih okusov," pojasnjujeta lastnika Re
nato Ilić in Lilijana Javorić Ilić.
"Pregrešno dobri ročno izdelani pralineji z okusom poma
ranča in cardammon, črni ribez s čilijem, jagoda s šampanj

cem ... Kdor ne mara krem, pa lahko poseže po čokoladni
tablici z različnimi deleži kakavovca, ki jim radi popestrimo
okus z dodajanjem naravnih plodov, kot so bučna semena,
cvet sivke ali vrtnice, solni cvet, sadje ali oreščke,"
spravlja v skušnjavo vse, ki si želijo še
kaj več od običajnega.
Rajska ptica je v osnovi ljub
ljanska čokoladnica, a ker je
povpraševanje po kvalitetnih
izdelkih veliko tudi zunaj centra
Slovenije, so se odločili, da pri
dejo tudi v Kranjsko Goro. "Po
gled na planine, svež zrak, bis
tra voda – alpski svet ... to je bila
prva asociacija, ko smo razmišljali,
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Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite z
našo izbrano kavo ali čajem v
RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI
Borovška cesta 91, Kranjska Gora
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 22. ure
Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995,
kranjskagora@cokoladnica.si

Čokolada je še slajša, če jo
deliš s prijateljem.
Z izdelki Rajske ptice lahko razvajate najprej
sebe ali pa jih namenite kot darilo za razne priložnosti. Iz ročne delavnice, polne čokoladnih
vonjav, naravnost v škatlico z imenom vašega
podjetja in z vašim sporočilom. Vabljeni v našo
čarobno trgovino čokolad.

ČOKOLADNICA IN TRGOVINA
Brnčičeva 13, Ljubljana
Tel.: 00 386 (0) 59 031 989
KAVARNA IN TRGOVINA PE Supernova
Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana
Tel.: 00 386 (1) 620 98 51

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

ČOKOLADNICA, D.O.O., BRNČIČEVA 13, LJUBLJANA

kje bi odprli novo čokoladnico," pove Renato Ilić in doda,
da je v središču Slovenije kar nekaj čokoladnic, ki se vse
trudijo biti enako dobre in kvalitetne s svojo ponudbo.
"Vse čokoladnice želimo enako: da bi naši kupci zavestno
kupovali kvalitetno, ročno izdelano čokolado, z dovolj kakavovega deleža in čim manj sladkorja. Kot vemo, nam
čokolada daje energijo, aktivira hormon sreče, je zdrava
za srce …"
Vsak njihov izdelek je svojevrstna umetnina, ki lahko zadovolji vse starostne skupine in vse okuse. Z izdelki Rajske ptice lahko razvajate najprej sebe ali pa jih namenite
kot darilo za različne priložnosti. Za vas lahko izdelajo
personalizirano čokoladno darilo za razne namene, kot
so poroke, obletnice, eventi, odprtja, poslovna darila ...
Poleg čokolad, pralin in truflov vas bodo, ko boste stopili
v Rajsko ptico, objeli okusi sveta: ob pitju kave arabika,
srkanju različnih vrst čajev, ki veljajo za priljubljen in druženju namenjen napitek.
"Ob toplem čaju, kavi ali vroči čokoladi se naši gostje lahko pocrkljajo tudi s sveže pripravljenimi mini torticami, ki
nastajajo v naši delavnici ob prijetnih vonjavah čokolade,
kakava in peciva. V kratkem pa vas bomo razveselili tudi
z domačim sladoledom, tako da se lahko družimo v vseh
letnih časih."
Rajska ptica tako v Kranjsko Goro prihaja kot kvalitetna
čokoladnica z darilnim programom (v ponudbi imajo tudi
čokoladni catering), ki prav pride tako domačinom kot
turistom, ki z veseljem odnesejo s seboj čokoladni spominek in doma obdarijo svoje bližnje ali prijatelje. Navdušeni so nad notranjostjo lokala, kjer se počutijo prijetno
in sproščeno, nad prodajnim asortimanom, nad čokolado
samo in prijaznostjo osebja. "Turisti v času, ko so nastanjeni v Kranjski Gori, k nam pridejo tudi po dvakrat dnevno. Imamo dnevne obiskovalce, ki poznajo Rajsko ptico
že iz Ljubljane. Radi pa pridejo tudi domačini: nekateri po
darila, drugi pa le na kavo. Upamo, da bomo ostali stalnica na dobrem glasu, zato zares lepo vabljeni vsi, ki imate
radi čokolado. Ob stari hiši, v kateri je Rajska ptica, vodi
pot mimo Jasne in na Vršič. S terase z mizicami in stoli
je čudovit razgled proti Vitrancu, Razorju in Prisanku.
In če stopite skozi vrata, se vam
odpre svet čokolade, ki vam
bo dala moč, da prikolesarite na Vršič ali se povzpnete
na Špik," še hudomušno
dodaja gospa Lilijana
Javorić Ilić.
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Srebro na
univerzijadi
Anže Lavtižar je mlad
smučarski skakalec iz
Mojstrane. Ob izteku
letošnje zimske
univerzijade je skupaj
z Andražem Modicem
in Aljažem Vodanom
poskrbel za odlično
uvrstitev, drugo mesto.
Boljši od njih so bili
le Rusi.
KARMEN SLUGA

• Kako ste zadovoljni z letošnjo se-

zono?
»Z letošnjo sezono sem zelo zadovoljen. Glavna razloga za to sta ekipna
srebrna medalja z zimske univerzijade v Almatyju in nov osebni rekord –
209,5 metra, dosežen letos v Planici.«
• Kdaj in zakaj ste se odločili za
smučarske skoke?
»Smučarske skoke sem začel trenirati, ko sem imel devet let. Skoki so mi
bili od nekdaj zelo zanimiv šport, zato
sem se v tem želel tudi preizkusiti. V
tem športu najbolj uživam zaradi hi-

Anže Lavtižar
trosti na zaletišču in 'letanja' po zraku. Občutki so res odlični.« (smeh)
• Kdo je vaš trener, kako strog je?
»Ker sem postal študent na Fakulteti za šport v Ljubljani, je bil v letošnji
sezoni moj trener Simon Podreboršek.
Pred tem pa me je v Planici treniral
Uroš Smolej. Nihče od njiju ni zelo
strog. (smeh) Na treningih se vsi zavedamo, kdaj je čas za smeh in kdaj
se dela resno.«
• Kako so videti vaši treningi?
»Treniram šestkrat do osemkrat tedensko. To so kondicijski treningi,
kjer razvijamo koordinacijo, moč in
hitrost, ter treningi, ki jih opravimo
na skakalnici v Planici ali Kranju.«
• Planica je verjetno kraj, kjer najraje tekmujete …
»Ja, res je … V Planici vedno rad tekmujem, saj me vedno spremljajo do-

mači in prijatelji, kar mi zelo veliko
pomeni.«
• S skoki verjetno živijo tudi vaši
domači. Kako gledajo na vaše uspehe?
»Od domačih sem bil vedno deležen
velike podpore. Tudi ko mi ne gre najbolje, mi stojijo ob strani in me še naprej spodbujajo k boljšim rezultatom.
Na moje uspehe vedno gledajo pozitivno, če osvojim še kakšno nagrado, je
pa doma še bolj veselo.« (smeh)
• Kakšno poletje vas čaka?
»Po zaključku sezone v Planici me
čaka nekaj dni počitka. Konec aprila
pa se začnemo pripravljati na novo
sezono. Poleti si bom vzel nekaj časa
za dopust, drugače pa bo poletje enako
kot prejšnja leta, saj je za dobro pripravljenost na zimo treba trenirati
celo poletje.«

Dvakrat prvaki, dvakrat podprvaki
KARMEN SLUGA
Za člani floorball ekip, ki delujejo pod okriljem ŠD Zelenci Kranjska
Gora, je odlična sezona. Finalni turnirji so v Zgornjesavsko dolino
prinesli dva naslova državnih prvakov (v kategorijah U11 in U13) in
dva naslova državnih podprvakov (v kategorijah U9 in U16). Uspehov
zagotovo ne bi bilo brez predanosti na treningih, prav tako pa ne brez
mentorjev, ki mlade znajo motivirati. Mladi športniki so se dan pred
finalom zbrali v Kranjski Gori na zadnjih pripravah pred tekmo, v tako
imenovani karanteni. Na finale v Škofjo Loko pa so se peljali z rdečim
kranjskogorskim turističnim avtobusom, tako da jih ni bilo moč zgrešiti. Doma so jim navijači v Mojstrani pripravili velik sprejem, kot se
za tako vrhunske rezultate tudi spodobi.
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Od vodarne dvignili roke
V oktobrski številki Zgornjesavca je bil objavljen prispevek
z naslovom Od vodarne dvignili roke, ki po našem trdnem
prepričanju ni odraz dejanskega stanja. Družba MF Plus,
d. o. o., ne želi nikogar stigmatizirati, vendar pa se čutimo
dolžne pojasniti okoliščine in dopolniti pojasnila nove občinske uprave, ki z dogodki v letu 2008, 2009 in 2010 ni imela
nič skupnega. Dejstvo pa je, da je družba MF Plus, d. o. o.,
zaradi javnih neresničnih objav v tem obdobju preživljala
težke čase, četudi za nastalo situacijo in posledice ni bila
odgovorna.
Naj pojasnimo: Družba MF Plus, d. o. o., je v Kranjski Gori
namestila ultrafiltracijsko napravo ter v slovenski prostor
vnesla nova tehnološka dognanja, ki se nanašajo na filtracijo vode. Ultrafiltracijska postaja je bila zgrajena po pravilih
stroke. Edini problem, ki se je pojavil in na katerega družba
ni mogla vplivati, sta bila premajhen tlak in količina vhodne vode, kljub zagotovilom in podatkom, pridobljenih od
Komunale Kranjska Gora. Družba je predlagala namestitev
dodatne vodne črpalke, ki bi problem rešila, ki pa je naročnik vsebinsko ni odobril.
Družba MF Plus, d. o. o., je še pred sodnimi postopki Komunali Kranjska Gora napisala pismo, v katerem jo je pozvala,
naj do razsodbe napravo vzdržuje in ne izklopi električne
energije v vodarni, ker bi se tem onemogočili funkcioniranje
naprave in povzročili nepopravljivo škodo na membranah,
za katero pa naša družba nikakor ne more biti odgovorna.

Že tretja zaporedna zmaga
za Zgornjesavce
ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA
Na 26. regijskem tekmovanju Mladi in kmetijstvo, ki je konec
marca potekalo v Poljanah, je že tretje leto zapored zmagala
ekipa Društva podeželske mladine Zgornjesavske doline. Kar
polovica od osmih ekip je bila iz Zgornjesavske doline, odgovarjale pa so na vprašanja iz prašičereje, vožnje s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter varstva gozdov pred podlubniki. Največ
znanja je pokazala ekipa v sestavi Jera Šebat, Miha Smolej in
Matevž Smolej. Vsi trije so bili v minulih letih že zmagovalci regijskega kviza in si tako priigrali vstopnico za državni kviz. Jera
se ga je udeležila predlani, Matevž pa lani, ko bi se ga moral
udeležiti tudi Miha, a je bil zadržan. Letos jih državno tekmovanje čaka 22. aprila v Sv. Juriju ob Ščavnici. Kot pravijo, bodo
dali vse od sebe in morda bodo svojemu društvu znova prinesli
zmago, ki so se jo že veselili v letu 2011. Jera sicer prihaja z Blejske Dobrave in je študentka fakultete za šport, njena sotekmovalca pa sta z Dovjega: Matevž je dijak jeseniške strojne šole,
Miha pa obiskuje gimnazijo na Jesenicah.

Kljub temu da smo Komunali Kranjska Gora ponudili pokritje stroškov električne energije za čas trajanja sodnih
postopkov, so napravo izklopili iz omrežja in s tem povzročili uničenje membran zaradi zmrzali.
Pred leti je bilo v medijih zapisano, da je družba v napravo vgradila nepravilne membrane, kar je bil povod za vložitev tožbe in kazenske ovadbe. To se je v predkazenskem
postopku izkazalo za neresnično. Državni tožilec je po
ugotovitvah strokovnih inštitucij, da so ultrafiltracijske
membrane ustrezne, postopek ustavil, ker ni našel znakov
kaznivega dejanja.
Glede težkega stanja družbe MF Plus, d. o. o., v tem obdobju pa še to: družba MF Plus, d. o. o., je kljub vsemu
zdržala in se ni poslužila stečajnih manipulacij, temveč je
vztrajala do konca. Prisluhnila je novi upravi in tudi tej
podala ustrezne predloge za rešitev nastale situacije, ki se
je rezultirala v sklenjenih sodnih poravnavah.
Podjetje MF Plus, d. o. o., pa se je osredotočilo na tuje trge
in uspešno nadaljuje svoje delo.
MATJAŽ THURNHERR, PROKURIST, MF PLUS, D. O. O.

KOLESARSKI IZLET 10.–12. maja 2017

Po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju
po Goriških brdih, Furlaniji in Krasu. To ni zahtevno
kolesarjenje in ga bomo sproti prilagajali kolesarjem.
Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal kombi, ki bo tudi
prevažal vašo dodatno opremo.

Datum: od 10. do 12. maja
Cena izleta je 145 EUR in vključuje:
prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj,
avtomobilsko spremstvo (kombi) med kolesarjenjem,
dve nočitvi z zajtrkom za vse dni kolesarjenja, prehrana med
kolesarjenjem.
Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali
pišite na e-naslov: grega.flajnik@g-glas.si.
www.gorenjskiglas.si
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Petek, 14. aprila • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
MUZEJSKI VEČER: LUKA LINDIČ
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
Luka Lindič. Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 380 63 70
Petek, 14. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob
21.00 in 23.00

Sobota, 22. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
POLFINALE LEPOTNEGA TEKMOVANJA: MISTER SLOVENIJE IN
MISTER KORONA 2017
Organizator: HIT, d. d., Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 23. aprila • Kranjska Gora, Hotel Kompas, od 8.00 dalje

GLASBENI VEČER: ELEGANCE & CO. LINA RAHNE

DUATLON KRANJSKA GORA

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

Ob 8.00 odprtje prijavnega prostora; ob 10.00 start cici duatlona
(2008 in mlajši); ob 10.15 start cici duatlona (2006–2007); ob 11.00
start super sprint duatlona; 11.15–11.55 menjalni prostor sprint duatlon; ob 12.00 start sprint duatlona; ob 12.30 razglasitev cici duatlon;
ob 14.00 razglasitev super sprint in sprint duatlona; ob 15.00 konec
prireditve

Sobota, 15. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
GLASBENI VEČER: THREE STEPS TO HEAVEN
Organizator: HIT, d. d., Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 16. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.00 in 23.00
GLASBENI VEČER: »IDONEO BAND«

Organizator: Triatlon klub Logatec Info: www.tiatlonklublogatec.si
Četrtek, 27. aprila • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 16.30 ure dalje
MOJ KINO

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

Ob 16.30 sinhronizirani animiran film Smrkci: Skrita vas; ob 18.00
komedija Nepričakovano očka; ob 20.00 akcijski film Hitri in drzni 8

Petek, 21. aprila • Dovje, Kulturni dom, razstava bo na ogled v petek,
21. aprila, od 17.00 do 19.00 in od sobote, 22. aprila, do nedelje,
23. aprila, od 9.00 do 19.00

Organizator: MOJ KINO. Info: www.mojkino.si

RAZSTAVA ROČNIH DEL SEKCIJE ZA ROČNA DELA KUD JAKA RABIČ
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana
Info: kud.dovje@gmail.com
Petek, 21. aprila • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
MUZEJSKI VEČER: PIA PERŠIČ IN ANDREJ MARTINČIČ – V HRIBE S
KOLESOM – PREDSTAVITEV SLOVENSKE TURNOKOLESARSKE POTI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
Pia Peršič, Andrej Martinčič. Info: neli.stular@planinskimuzej.si,
08 380 63 70
Petek, 21. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20.00 dalje
VEČER NARODNO-ZABAVNE GLASBE IN BREZPLAČNA POGOSTITEV:
SLOVENSKI VEČER & NAVIHANKE
Od 20.00 do 22.00 Brezplačna pogostitev; ob 21.00 in 22.30
Večer narodno-zabavne glasbe
Organizator: HIT, d. d., Info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 22. aprila • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 11.00
BLAGOSLOV MOTORJEV V KRANJSKI GORI
Organizator: TD Kranjska Gora Info: klavdija.gomboc@kr-gora.si
Sobota, 22. aprila • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 18.00
KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA JESENICE
Organizator: Glasbena šola Jesenice Info: glasbena.sola.jesenice@siol.net

Od petka, 28., do nedelje, 30. aprila

FESTIVAL ČWEŠPAW KNÉDL
Petek, 28. aprila 2017 • Liznjekova domačija Kranjska Gora ob 17.00
Predavanje MARJETE KERŠIČ SVETEL Mitološka bitja – varuhi narave
v slovenskem ljudskem izročilu
Info: Elizabeta Skumavc – 041 964 280,
elizabeta.skumavc@gmail.com, info.alfa3p@gmail.com
Ob 20.00 • Ljudski dom Kranjska Gora
IGRA V DOMAČEM NAREČJU: RUTARŠKA VINJETA
Info: Zoran Robič – 041 753 874, vajnar7@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com
Ob 21.00 • Ljudski dom Kranjska Gora
ODPRTJE PRODAJNE RAZSTAVE UMETNIŠKIH SLIK
SLIKARSKE ŠOLE ARTEIA
Info: Lea Svrzikapa – 040 642 229, lea.svrzikapa@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com
Od petka, 28., do nedelje, 30. aprila 2017 • Kranjska Gora, Ljudski dom
Petek od 21.00 do 23.00; sobota od 14.00 do 19.00
Nedelja od 9.00 do 12.00
PRODAJNA RAZSTAVA UMETNIŠKIH SLIK SLIKARSKE ŠOLE ARTEIA
(TEMA: MITI, LEGENDE IN KULTURNA DEDIŠČINA)
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Sobota, 29. aprila 2017 • zborno mesto Kranjska Gora,
most čez Pišnico v Jasni ob 10.00

Sobota, 29., in nedelja, 30. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00

DRUŽINSKI IZLET S PASTIRICO V KRNICO

PLESNI SPEKTAKEL DANCE ON STAGE

Težavnost: nezahtevno, lahka označena pot

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

Potrebna predhodna prijava! V primeru slabega vremena izlet odpade.
Info: Staša Destovnik – 040 371 779, stasa.destovnik@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com

Sobota, 29., in nedelja, 30. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona,
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00
PLESNI SPEKTAKEL: DANCE ON STAGE

Od 14.00 do 18.00 • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo (v primeru
slabega vremena Ljudski dom Kranjska Gora)

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

USTVARJALNE DELAVNICE ZA ODRASLE IN OTROKE NA TEMO
ČWEŠPAW KNÉDL

Nedelja, 30. aprila • Kranjska Gora, pri gostilni Oštarija, ob 18.00

Info: Lea Svrzikapa –040 642 229, Stefani Berginc – 041 622 177,
info.alfa3p@gmail.com

Zabava z ansamblom Zgornjesavci.

Ob 20.00 • Ljudski dom Kranjska Gora
IMPRO KOMEDIJA: ČWEŠPWARIJE
Cena vstopnice: 7 EUR
Info: Elizabeta Skumavc – 041 964 280,
elizabeta.skumavc@gmail.com, info.alfa3p@gmail.com
Ob 22.00 • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo (v primeru slabega
vremena Ljudski dom Kranjska Gora)

KRESOVANJE V KRANJSKI GORI
Organizator: HIT Alpinea, d. d., TD Kranjska Gora
Info: info@hit-alpinea.si, klavdija.gomboc@kr-gora.si
Nedelja, 30. aprila • Gozd - Martuljek, travnik pri hiški ŠD Varpa,
od 19.00 do 22.00
KRESOVANJE V GOZDU - MARTULJKU
Organizator: TD Gozd - Martuljek, info: Cvetka Pavlovčič 031 309 125,
cvetka.pavlovcic@gmail.com
Nedelja, 30. aprila • Dovje, Stara Karavla, ob 20.00

»OPEN AIR« KONCERT SKUPINE ČEDAHUČI

KRESOVANJE NA DOVJEM

Info: Anja Zornada – 040 262 237, anja.zornada@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com

Organizator: TD Dovje - Mojstrana; soorganizator: PGD Dovje
Info: gaja.cebulj@gmail.com, info@mojstrana.com, 04 589 13 20

Nedelja, 30. aprila 2017 • Ljudski dom Kranjska Gora ob 10.30

Ponedeljek. 1. maja • Rateče - Kranjska Gora - Podkoren,
od 10.00 dalje

OTROŠKA MATINEJA VILA ŠKRLATICA
Pred matinejo bodo otroci sami izdelali figure za igro.

KONJENIKI BREZ MEJA 2017

Info: Zoran Robič – 041 753 874, vajnar7@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com
Organizator: Alfa 3p– Zavod za turizem, kulturo in arhitekturo
Info: Anja Zornada – 040 262 237, anja.zornada@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com

Ob 10.00 Srečanje konjenikov treh dežel – Slovenije, Avstrije in Italije
Rateče – mejni prehod; ob 10.15 odhod konjenikov Rateče–Podkoren–
Kranjska Gora; ob 11.30 prihod konjenikov v Kranjsko Gor in dobrodošlica, Kranjska Gora, trg pred cerkvijo; ob 12.45 prihod konjenikov,
Podkoren – v šotoru pod smučarsko progo za svetovni pokal; ob
13.00 nagovori županov, skupno kosilo in druženje, Podkoren – v
šotoru pod smučarsko progo za svetovni pokal

Petek, 28. aprila • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20.00 dalje
PLESNI SPEKTAKEL: 80ZONE
20.00 –22.00: Brezplačna pogostitev; 21.00 in 22.30 Tematska zabava
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Organizator: Konjeniški Klub Špik, info: Slavko Kanalec 041 633 887
Sreda, 3. maja • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00
DELAVNICA: PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI IN IZDELOVANJE
MASLA V PINJI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

Sobota, 29. aprila • Gozd - Martuljek, Hotel Rute, ob 10.00
UČNA DELAVNICA: »PEKARNA MIŠMAŠ«

Od petka, 5., do nedelje, 7. maja 2017 • Kranjska Gora, Kolesarki park

Obvezna predhodna prijava na 041 455 541 ali info@dezela-zabave.si.

IXS EVROPSKI POKAL V GORSKEM KOLESARJENJU

Organizator: Dežela zabave
Informacije: info@dezela-zabave.si ali 041 455 541

Organizator: MTB Berghi, d. o. o., info: info@bike-park.si, www.bike-park.
si, www.ixsdownhillcup.com/en/race/2017/EDC/Kranjska-Gora
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RAZSTAVE

Od petka, 21. aprila, do nedelje, 23. aprila • Dovje, Kulturni dom

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Petek, 21. aprila, od 17.00 do 19.00, od sobote, 22. aprila, do nedelje,
23. aprila, od 9.00 do 19.00

STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Slovenski planinski muzej – 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Slovenski planinski muzej – 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: Liznjekova domačija –
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
• Rateče, Kajžnkova hiša
STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: Kajžnkova hiša –
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
• Rateče, Kajžnkova hiša
DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA
RATEČ: »JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA«
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: Kajžnkova hiša –
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
Od petka, 20. januarja, do petka, 1. septembra • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
GOSTUJOČA MUZEJSKO-DOKUMENTARNA RAZSTAVA:
NAŠI GORSKI STRELCI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
Goriški muzej in Društvo Soška fronta 1915–1917
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30
Od petka, 3. februarja, do nedelje, 21. maja • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: TONE ŠKARJA – OBRAZI NA MOJIH
HIMALAJSKIH POTEH
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

RAZSTAVA ROČNIH DEL SEKCIJE ZA ROČNA DELA KUD JAKA RABIČ

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, info: kud.dovje@gmail.com
Od srede, 12. aprila, do srede, 31. maja • Kranjska Gora, Liznjekova
domačija
GOSTUJOČA RAZSTAVA: DEDIŠČINA POTUJOČIH
BRUSAČEV IZ REZIJE
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Muzej brusačev, Muzej
rezijanskih ljudi iz Solbice (Italija), info: zdenka.tahir@gmj.si,
muzej@rezija.com, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99
Od petka, 28. aprila, do nedelje, 30. aprila • Kranjska Gora, Ljudski
dom; petek, 28. aprila, od 21.00 do 23.00, sobota, 29. aprila, od 14.00
do 19.00; nedelja, 30. aprila, od 9.00 do 12.00
PRODAJNA RAZSTAVA UMETNIŠKIH SLIK SLIKARSKE ŠOLE ARTEIA
Tema – miti, legende in kulturna dediščina.
Organizator: Alfa 3p - Zavod za turizem, kulturo in arhitekturo
Info: Anja Zornada – 040 262 237, anja.zornada@gmail.com,
info.alfa3p@gmail.com

Festival Čwešpaw knedl
KARMEN SLUGA
Festival je nadgradnja igre v domačem narečju, saj so ji dodali spremljajoče dogodke, ki se tematsko ujemajo z idejo ohranjanja narečja in ljudskega izročila. Potekal bo med 28. in 30.
aprilom. Novembra lani je skupina nadobudnih in idej polnih
posameznikov ustanovila Zavod za turizem, kulturo in arhitekturo Alfa 3P. "Zavod je ustanovljen z namenom, da bo omogočal
izobraževanje, ohranjal kulturno dediščino, krepil lokalno gospodarstvo, omogočal razvoj kreativnih potencialov in povezoval starejše generacije z mlajšimi. Predstavniki zavoda se bodo
povezovali z domačimi in mednarodnimi sorodnimi ustanovami,« je povedala predsednica Anja Zornada. V aprilu pripravljajo tridnevni Festival Čwešpaw knedl. Festival je nadgradnja igre
v domačem narečju, saj so ji dodali spremljajoče dogodke, ki
se tematsko ujemajo z idejo ohranjanja narečja in ljudskega
izročila. Potekal bo med 28. in 30. aprilom. Festival bodo popestrili gledališka igra v domačem narečju Rutarška vinjeta, predavanje priznane profesorice, publicistke in voditeljice Marjete
Keršič Svetel, prodajna razstava slik na temo mitov in legend,
družinski izlet v naravo, ustvarjalne delavnice, zabavna impro
predstava Čwešpwarije ter otroška matineja Vila Škrlatica.

NOVO iz založbe Narava
Peter Wohlleben
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Vabimo vas na izlet v Trst. Ogledali si bomo Glavni trg, Narodni
dom, Tržaško knjižno središče, po kosilu pa še grič s katedralo
svetega Justa in za konec še grajski vrt gradu Miramar. Z nami
bosta vodja Narodne in študijske knjižnice v Trstu Ivo Corva, ki
nam bo predstavil, kako živijo Slovenci v Trstu, in naš novinar
Jože Košnjek, ki zelo dobro pozna problematiko zamejskih Slovencev tudi v Trstu.
Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15.,
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

Cena izleta je 32 evrov.
Cena vključuje: prevoz, ogled Trsta, kosilo,
ogled grajskega vrta gradu Miramar in DDV.
Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite osebno na
Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
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