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KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!
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KRATKI KUHARSKI POSNETKI

Knjiga prinaša dobro
poznavanje zelišč,
njihovih lastnosti in
učinkov(in) ter njihove
uporabnosti.
Poglavja v knjigi: Zeliščni
vrt, Zelišča v vrtu skozi
stoletja, Načrtovanje
zeliščnega vrta, Kako
pripravimo zeliščni vrt,
Uporaba zelišč, Spravilo
in shranjevanje zelišč,
Zeliščni pripravki v
zdravilstvu, Pripravki
zelišč v kulinariki,
Opisi rastlin, Napotki
za zeliščarje.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju,
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Matthias F. Mangold, svobodni novinar, ki piše o prehrani, in član Food
Editors Club, že nekaj let vodi svojo
uspešno kuharsko šolo genusstur. Na
tečajih skuša udeležence popeljati na
njihovo lastno pot v kuhanje. V tej
knjigi je odprl svojo bogato zakladnico
nasvetov, zvijač, zamisli in receptov –
za začetnike in naprednejše kuharje.
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Ali je reka Krka
res reka ljubezni?

Cena izleta
33 evrov

Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki
večkrat prikazane hiše v vasi Krka. Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov nadaljevanke Reka
ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled etnografske zbirke Nose in DDV.
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.
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.

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
www.gorenjskiglas.si
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Vrhunec zime
– Pokal Vitranc
Pokal Vitranc je sinonim
za vztrajnost, zagnanost,
voljo, pogum in uspeh.
Pokal Vitranc je
vsakoletni boj z naravo.
Zato ni zaman tudi
vrhunec zime.
KARMEN SLUGA, FOTO: TINA DOKL
Sedmi Pokal Vitranc je bil letos 3. in 4.
marca. Narava je bila tokrat s snegom
zelo radodarna, morda celo preveč, a
prizadevnih delavcev pod vodstvom
Aleša Vidica in Janeza Šmitka to ni
zmedlo. Na terenu so bili podnevi in
ponoči, da je bila vitranška strmina
na dan D popolnoma nared. Kontrolor
Mednarodne smučarske zveze tako zaupa kranjskogorskim organizatorjem,
da je letos dal zeleno luč za organizacijo
tekme kar na daljavo, iz olimpijskega
Pjončanga.
Na odprtju tekme so sodelovali mladi
člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, ki so po delu
strmine z zastavami vseh držav udeleženk prismučali v cilj. Letošnji sobotni
veleslalom je s startno številko 1 začel
Avstrijec Marcel Hirscher, ki je na koncu tudi zmagal. Žan Kranjec je tekmo
končal na odličnem petem mestu, Šte-

fan Hadalin pa na 27. mestu. Slalomsko tekmo v Podkorenu si bo zagotovo
zapomnil tudi edini slovenski predstavnik v finalu Štefan Hadalin. Zasedel je 13. mesto, kar je njegova najboljša
uvrstitev v svetovnem pokalu. Zabeležil
pa je tudi najboljši čas druge vožnje.
Pokal Vitranc že vrsto let ni le športni,
pač pa je tudi zabavni spektakel. Tudi
letos so bili v soboto zvečer v središču
Kranjske Gore podelitev pokalov najboljšim v veleslalomu, žreb številk za
nedeljski slalom in zabava zime, t. i.
Q Max party. Udeležba je bila izjemna,
zbralo se je okoli 4500 ljudi, ki so s svojim navdušenjem poskrbeli za odlično
vzdušje.
V nedeljo je v Podkoren na ogled slalomske tekme prišel tudi slovenski
premier Miro Cerar, tam sta bila tudi
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in predsednik
Evropske nogometne zveze Aleksander
Čeferin.

Ko je tako veliko tekmovanje končano,
sledijo analize. Bremen in stresa ni
več … Je le veliko olajšanje, da je vse
bilo tako, kot je moralo biti. Generalni sekretar Organizacijskega komiteja
Pokala Vitranc Srečko Medven zadovoljstva ni skrival: »Izkupiček tekmovanja je pozitiven. Presežek bomo
vložili v domači klub, podmladek in
vedno nove izboljšave. Pomembna so
tudi vlaganja v infrastrukturo. Jeseni
2017 so se sredstva vložila v obnovo
komunikacijskih povezav ter cevovodov na sistemu za umetno zasneževanje, pridobile so se komunikacijske
povezave do rezervnega starta, odkupilo in uredilo se je zemljišče na sprehajalni poti Kranjska Gora–Podkoren.
Nov in predvsem večji je Medijski
center v Podkorenu, kjer so po novem
novinarske konference. Med ostalimi
investicijami pa velja omeniti še obnovo elektroenergetskih in telekomunikacijskih vodov.«

Tudi letos Grubin memorial
KARMEN SLUGA
V Kranjski Gori je na petek pred Pokalom Vitranc potekal
Grubin memorial, dobrodelna tekma v veleslalomu, v spomin na tragično preminulega alpskega smučarja Draga
Grubelnika, ki je leta 2015 umrl v prometni nesreči na poti
z ledenika v Söldnu. Star je bil 39 let.
Na štartu so bila številna znana imena iz športnega in
glasbenega sveta. Med prvimi se je na progo podal kranjskogorski župan Janez Hrovat, nato pa tudi hrvaški smu-

čar Ivica Kostelić, avstrijska športnika Christian Mayer in
Bernhard Knauss, pa slovenski športniki Jure Košir, Rene
Mlekuž, Urška Hrovat, Špela Pretnar, Alenka Dovžan, Mitja Dragšič, Matjaž Vrhovnik in Mitja Valenčič. Od glasbenikov so se s količki spopadli tudi Tomi Meglič, Grega
Skočir in Matjaž Jelen. Smučal je tudi Maks, sin Draga
Grubelnika. Skupaj je nastopilo 159 smučarjev. Izkupiček
od prijavnin ter nekaj donacij večjih slovenskih podjetij
gre sedemčlanski družini s Koroškega, ki se je znašla v
socialni stiski.
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Drage
občanke,
spoštovani
občani
Resnično dolgo smo čakali te prve toplejše dni, ki so šele z aprilom v naše
kraje po hudi in s snegom obilni zimi
prinesli vonj po pomladi. Tudi v dneh,
ko smo v Planici gostili najboljše letalce vsega sveta, je bela starka pokazala
svojo moč in s sneženjem in mrazom
potrdila, da je v Zgornjesavski dolini kot
doma. Vendar naj še enkrat pohvalim
vse, ki ste se trudili z organizacijo te čudovite prireditve ter dokazali, da vas ne
veter ne mraz in letos prevelika količina snega ne ustavijo in ne morejo ogroziti te naše najbolj odmevne prireditve.
Posledice ledu, zmrzali in soli so na naših cestah tako v naseljih kot izven zahtevale svoj davek in takoj v lepih dneh jih
bodo delavci komunale in cestnih podjetij začeli tudi intenzivno odpravljati.
Letošnjo pomlad bo še posebej živahno
ob gradnji ceste skozi Dovje in v centru
Kranjske Gore, kjer bodo potekala tudi
največja gradbena dela, ki bodo seveda potrebovala tudi razumevanje in
pravilno komunikacijo z vami, dragi

občani. Vsem direktno prizadetim na
teh območjih smo že in jim še bomo
poslali obvestila in morebitne nove
prometne režime. Ob tej priložnosti
vas seveda prosim za potrpežljivost in
upoštevanje navodil izvajalcev del in
pristojnih služb. Vsi se moramo zavedati, da so vsa dela namenjena prav
izboljšanju infrastrukture in lažjemu
gibanju občanov in obiskovalcev naše
občine. Prav nič bolje ne bo na območju gradnje pločnikov v Gozdu - Martuljku, kjer prav tako kot na Dovjem
in v Kranjski Gori upamo na zaključek
gradnje do poletne sezone.
Seveda bo gradenj po celi dolini še kar
nekaj – tako turistične infrastrukture

Pojasnilo
V zvezi z odmero Nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ)
V preteklih dneh so občani od Finančne uprave Republike Slovenije (FURS)
prejeli odločbe o odmeri NUSZ. Odmera nadomestila je v nekaterih primerih višja, kot je bila preteklo leto. Razlog ni v povišanju vrednosti točke, iz
katere se izračuna višina nadomestila (vrednost točke za odmero NUSZ se
je za leto 2018 s sklepom občinskega
sveta Občine Kranjska Gora uskladila
z gibanjem cen in se povečala zgolj
za 0,01 odstotka), temveč je razlog v

uskladitvi občinske evidence NUSZ s
katastrom stavb, ki se vodi pri pristojni Geodetski upravi RS (GURS). Na
podlagi veljavne zakonodaje mora
občina podatke za odmero NUSZ (lastništvo nepremičnin oz. dejanskega
uporabnika nepremičnine, podatke o
površinah: površina dela stavbe, površine prostorov, podatek o dejanski
rabi dela stavbe ...) vsako leto najkasneje do meseca marca povzeti iz
uradnih evidenc in jih posredovati

kot drugega. Ne bom našteval vseh,
ker jih boste srečevali vsepovsod po
občini. Kadarkoli boste naleteli na
problem, lahko pokličete pristojne
nadzorne na gradbiščih ali pa se obrnete direktno na občino in ne nazad
nje tudi name osebno, saj bom dnevno spremljal gradnje na terenu.
Naj vam na koncu tega danes bolj
gradbeno naravnanega uvodnika
vsem zaželim čim bolj suh in s soncem obsijan najbolj deževen mesec v
letu in predvsem veliko medsebojnega razumevanja in strpnosti ob problemih, ki se bodo v naših koncih pojavljali v aprilu.
Vaš župan Jani Hrovat
FURS, ki nato izda odločbo. Za podatke o površini površina delov stavb je
uradna evidenca kataster stavb.
Občina je v mesecu novembru 2017
objavila uradno javno naznanilo, ki
je bilo pritrjeno na vseh oglasnih deskah v občini ter objavljeno na spletni strani občine in v Zgornjesavcu.
Namen Javnega naznanila je bil, da
občani svoje podatke pregledajo in
po potrebi uskladijo pri upravljavcu zbirke podatkov, to je pri GURS-u.
Zato vas s to objavo želimo obvestiti,
da se v primeru, če podatki o površini
objekta, za katerega je odmerjeno nadomestilo, ne ustrezajo dejanskemu
stanju, obrnete na pristojno izpostavo
GURS v Radovljici in z ustreznimi listinami uredite podatke v javni evidenci.
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Planica lani zelo uspešno
Nordijski center Planica je tudi lansko leto zaključil s spodbudnimi rezultati
poslovanja. Ob organizaciji številnih tekmovanj v smučarskih skokih,
tekih in nordijski kombinaciji se predvsem povečuje število tujih športnikov,
ki v Planico prihajajo na treninge.
MARJANA AHAČIČ
Direktor Zavoda za šport Planica Jelko Gros in ministrica
za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič
sta sredi marca predstavila rezultate poslovanja Zavoda
Planica, pod katerega okrilje sodi tudi planiški nordijski
center. Ta je lansko leto zaključil s spodbudnimi rezultati,
je povedal direktor Jelko Gros. »V Nordijskem centru Planica je bilo v letu 2017 realiziranih 17.019 enot treninga, ki
jih je opravilo 8422 slovenskih in 8597 tujih skakalcev iz 23
držav. Skupni odstotek povečanja vadbe smučarskih skokov v NC Planica je znašal skoraj dvajset odstotkov. Obseg
vadbe slovenskih skakalcev se je povečal za osem odstotkov, medtem ko so tujci izvedli za 25 odstotkov več enot
treninga,« je povedal Gros.
Tudi med tekači je bilo več tujih kot domačih športnikov.
»V snežnem tunelu smo od maja do konca novembra realizirali 2579 enot treninga, domačih tekačev je bilo 688,
tujih pa 1891. Večina je bila tekmovalcev, največ iz Italije
in Avstrije, rekreativnih tekačev je bilo manj kot deset odstotkov.«
Pozimi so bile v Planici urejene tekaške proge, skupaj jih je
bilo osem kilometrov, njihova uporaba je bila za vse brezplačna. Tudi zato, meni Gros, z javnimi programi v centru
ustvarijo nekaj izgube, ki pa jo nadomestijo s komercialnimi produkti; iz tržne dejavnosti so tako lani ustvarili

Skoraj za dvajset odstotkov se je v primerjavi z letom poprej
povečalo število treningov, ki jo jih v Planici opravili smučarji
skakalci. / Foto: Gorazd Kavčič

Rezultate poslovanja Zavoda za šport Planica sta predstavila
pristojna ministrica Maja Makovec Brenčič in direktor Jelko Gros.
/ Foto: Gorazd Kavčič
1,25 milijona evrov prihodkov, kar je po obdavčitvi 134 tisoč
evrov več, kot so znašali odhodki.
Zavod za šport je sicer z lanskim letom pod svoje okrilje
vzel Hotel dom Planica, kjer so zabeležili 21.800 nočitev,
dvajset odstotkov več kot leto poprej, ob tem, da imajo
najdaljše povprečno bivanje v njem tuji športniki. Med
večjimi investicijami je Gros navedel temeljito obnovo
objekta Kavka, ki je bila izvedena s proračunskimi sredstvi.
Jelko Gros ocenjuje, da Planico letno obišče okoli tristo
tisoč ljudi, večina, skoraj 65 odstotkov, z osebnimi vozili,
približno tretjina pa z avtobusi. »Planica deluje kot odprt
prostor, kar pomeni, da tam lahko dan preživiš brez porabljenega evra oziroma izbereš posamezno storitev, ki je v
ponudbi centra,« še poudarja Gros in navaja, da se je lani
s sedežnico na vrh letalnice pripeljalo 7300 ljudi, dodatnih
6200 jih je vrh obiskalo v okviru vodenega ogleda Planice.
Nekaj več kot 15 tisoč se jih je z vrha letalnice spustilo po
jeklenici.
Kot je ob tem poudarila ministrica Maja Makovec Brenčič, Planica, sicer simbol smučarskih skokov, postaja vse
bolj prepoznavna tudi po drugih aktivnostih, predvsem
adrenalinskih. Opozorila je na pomen povezovanja s turizmom, saj je prepričana, da Planica zlasti z novim nordijskim centrom, za katerega je država skupaj z evropskimi sredstvi namenila 45 milijonov evrov, Slovenijo vedno
znova postavlja na aktualen športni pa tudi turistični zemljevid sveta.

Žičničarji
zadovoljni
s sezono
Na praznični ponedeljek
so kranjskogorski
žičničarji še zadnjič
to zimo pognali naprave
za smučarje. Letošnja
zimska sezona je bila
rekordna, zdaj so se
že začele priprave za
poletno.

V torek so kranjskogorski žičničarji zaključili letošnjo rekordno zimsko smučarsko
sezono. / Foto: Tina Dokl

Na praznični ponedeljek so v Kranjski
Gori zaključili letošnjo smučarsko sezono, ki je bila, kot pravi Klavdija Gomboc, vodja trženja pri Žičnicah Kranjska Gora, zelo intenzivna in dolga, saj
so smučišče odprli že 24. novembra
lani. December in januar sta bila za
smuko vremensko ugodna meseca,

manj pa počitniški februar, v katerem je bilo kar precej dni slabega vremena. V drugi polovici meseca marca
zanimanje za smuko v Kranjski Gori
že tradicionalno upade in se glavnina
smučarjev preusmeri na visokogorska
smučišča in na počitnice na morju,
so sezono opisali v družbi RTC Žičnice
Kranjska Gora.
Kljub temu so v tem času našteli več kot
220 tisoč smučarjev. Z obiskom so tako
zadovoljni, saj je bil obisk rekorden v samostojni državi Sloveniji; lani na primer
so v sezoni našteli nekaj več kot 188.200
smučarjev. Lani so sezono, za primerjavo, zaključili 18. marca in našteli 108

Občinski veleslalom

Okrepčilo pred tekmo

KARMEN SLUGA

KARMEN SLUGA

V začetku marca je bil na smučišču v
Mojstrani občinski veleslalom, ki ga je
ob pomoči ostalih društev in podjetnikov pripravilo Turistično društvo Dovje
- Mojstrana. Udeležilo se je ga približno
sto domačink in domačinov. V svojih kategorijah so prva mesta zasedli Jaka Luks
Šuvak, Eva Kogovšek, Matevž Luks, Tina
Adamek, Val Novak Zupanc, Daša Dolžan,
Luka Milonik, Nika Dovžan Karahodžič,
Živa Melihen, Miha Melihen, Anže Adamek, Tim Oman, Tilka Cerkovnik, Marica
Zorman, Darja Hrovat, Erika Melihen, Jože
Dovžan, Milan Mrak, Vali Robič, Marko
Zupan, Igor Zupan in Uroš Lotrič. Glede
na število tekmovalcev je bila najbolje
zastopana domača Krajevna skupnost
Dovje - Mojstrana.

Ramada Hotel&Suites je pred letošnjim Pokalom Vitranc gostila smučarsko reprezentanco. V sproščenem okolju Restavracije Napoli so preživeli prijeten večer ob dobri
hrani, ki jih je še dodatno sprostil pred tekmovanjem. Hit Alpinea Kranjska Gora je
sicer tudi letos poskrbela za VIP catering na tekmi.

MARJANA AHAČIČ

obratovalnih dni. Letos je bilo obratovalnih dni kar 130. Sicer pa se žičničarji že intenzivno pripravljajo na poletno
sezono. Opravljajo generalni remont na
sedežnici Vitranc 1, ki jo bodo ponovno
odprli v petek, 20. aprila, ko načrtujejo
tudi odprtje kolesarskega parka in poletne sezone na smučišču. Takrat bodo v
Kranjski Gori gostili evropsko kolesarsko
konferenco, v poletni sezoni pa tudi več
kolesarskih dogodkov. Žičničarji upajo,
da bo dobra tudi poletna sezona; želijo
si, da bi se število obiskovalcev približalo
številki štirideset tisoč. Upajo na dobro
poletno sezono in število poletnih obiskovalcev blizu 40.000.
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Najdaljši polet v zgodovini Planice
Zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici si je letos v štirih dneh
ogledalo 58.400 gledalcev. Avstrijcu Gregorju Schlierenzauerju je uspel najdaljši
polet v zgodovini Planice, a je pri 253,5 metra podrsal.
MAJA BERTONCELJ,
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Zgornjesavska dolina je bila od 22. do
25. marca tradicionalno v znamenju
najboljših smučarskih skakalcev na
svetu, ki so s tremi tekmovalnimi dnevi poletov na letalnici bratov Gorišek
zaključili sezono svetovnega pokala.
Obe posamični tekmi je dobil Poljak Kamil Stoch, ki je postal zmagovalec Planice7, posebnega seštevka vseh sedmih
poletov, ki je bila letošnja novost. Poljak
je prejel tudi veliki kristalni globus za
najboljšega skakalca sezone. Ekipno
tekmo so prepričljivo dobili Norvežani,
številne gledalce pa so s tretjim mestom
razveselili naši letalci v postavi Domen
Prevc, Robert Kranjec, Anže Semenič in
Peter Prevc. Eden tistih, ki so zaznamovali letošnjo Planico, je tudi Avstrijec
Gregor Schlierenzauer, ki je na dan kvalifikacij poletel 253,5 metra, kar bi bilo
izenačenje svetovnega rekorda, ki je bil
postavljen v Vikersundu, a je podrsal.
V štirih dneh se je pod Poncami zbralo
58.400 gledalcev, domačine pa je razveselil tudi član Nordijskega društva
Rateče - Planica Bor Pavlovčič. Skakalec, ki bo junija dopolnil dvajset let
in je bil v minuli sezoni član mlade
A-ekipe, je osvojil osemnajsto mesto
s poletoma, dolgima 230 in 206 metrov. To je njegova najboljša uvrstitev
na tekmah svetovnega pokala, kar je
pika na i njegove uspešne sezone.
V Planici se je letos letelo daleč. "To je
najlepša letalnica na svetu in v Planici
vsi zelo radi letijo. Skakalnico smo pripravili tako, da je omogočala res lepe,
dolge polete, da tekmovalci niso imeli težav – in to smo z odliko naredili.
Hvalijo nas tudi drugi. Ta konec tedna
se je po mojem mnenju zgodil rekord
po številu skokov ali v enem dnevu ali
celoten konec tedna prek 240 metrov,«
je povedal Jelko Gros, vodja tekmova-

Junak Planice in celotne sezone je bil Poljak Kamil Stoch, ki je takole skočil na mesto za
najboljšega v seštevku svetovnega pokala.
nja. Kot je dejal, je Planica trdno v koledarju Mednarodne smučarske zveze.
Čez dve leti bo gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, kandidira
pa tudi za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah leta 2023. Na zaključku svetovnega pokala v smučarskih

skokih je v Planici, Ratečah in Kranjski
Gori poleg tekmovalnega potekal tudi
pester spremljevalni program, vključno s slovesnostjo ob odprtju, ki je bila
v Ratečah. Za celo Slovenijo, še posebej
pa za občino Kranjska Gora, je to velik
dogodek.

Četverica slovenskih skakalcev se je na ekipni tekmi razveselila tretjega mesta.

Najboljše letalce na svetu si je v štirih dneh ogledalo 58.400 gledalcev.

Bor Pavlovčič je na prvi posamični tekmi poletel do
osemnajstega mesta.

Ansambel Saša Avsenika je na ekipni tekmi Planica, Planica,
snežena kraljica zaigral ob vsakem poletu, daljšem od 235 m.

Član Organizacijskega komiteja Planica je tudi Robert Kerštajn
kot predstavnik ND Rateče - Planica.

Med napovedovalci v Planici je bil tudi letos domačin Bojan
Makovec (desno).
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Odpadno jedilno olje je koristna surovina
Jeseniško komunalno podjetje v sodelovanju z občinami in izvajalci gospodarskih
javnih služb izvaja tekmovanje v zbiranju odpadnega jedilnega olja iz
gospodinjstev, ki so se mu pridružili tudi v kranjskogorski občini.

Direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific je obiskal
četrtošolce z Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
in Osnovne šole 16. decembra Mojstrana in ji spodbudil k
zbiranju odpadnega jedilnega olja. Zmagovalci projekta se
bodo za nagrado odpravili v Piran na ogled akvarija.
Vsak učenec je dobil kartonček s tabelo. Ko bo pripeljal odpadno jedilno olje v zbirni center Tabre, bo dobil žig. Odpadno jedilno olje na Komunali Kranjska Gora zbirajo do 4.
junija, pripravili so tudi posebne embalaže. Do vključno 7.
junija bodo učiteljice zbrale kartončke z evidenco zbranega jedilnega olja in jih predale podjetju JEKO, ki bo izvedlo
točkovanje in izbralo nagrajenca.
Cilj projekta je ekološko ozaveščanje učencev, pa tudi njihovih staršev in širšega lokalnega okolja, posledično pa zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje zaradi neprimernega načina odlaganja odpadnega jedilnega olja. »Odpadno jedilno olje

je odpadek, za katerega praviloma ne pomislimo, da bi lahko
bil škodljiv za naravo. Prav zaradi tega ga številna gospodinjstva v Sloveniji najpogosteje nepravilno odlagajo, in sicer tako, da ga prek kuhinjskega lijaka ali straniščne školjke
zavržejo v javni kanalizacijski sistem. S tem ne tvegajo samo
tega, da bi v svoj kanalizacijski sistem priklicali različne škodljivce ali tvegali njegovo zamašitev, temveč lahko povzročijo
onesnaženje površinskih voda in podtalnice. Po strokovnih
ocenah lahko liter odpadnega olja onesnaži kar tisoč litrov
vode. To pa je količina vode, ki jo povprečen odrasel Evropejec porabi v petih dneh. Jedilno olje namreč na površju vode
tvori tanko nepropustno plast, ki onemogoča kroženje kisika
v vodo in iz nje. Prav zaradi tega močno škoduje vodni favni
in flori. Zbrano odpadno jedilno olje predelajo v biodizel. Iz
enega litra olja nastane 90 odstotkov biodizla, torej ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja, ostanek je glicerin, ki se
uporablja v farmacevtski industriji,« sporočajo organizatorji
projekta, ki so za maskoto izbrali prisrčno sončnico.

Šolarji, ki bodo olje zbirali v Kranjski Gori ...

... in v Mojstrani.

Ob dnevu Zemlje

Deponija za zeleni obrez

KARMEN SLUGA

Tudi letos bodo v Mojstrani počastili dan Zemlje, zato za nedeljo, 22. aprila, skupina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost
na Trgu olimpijcev spet pripravlja pestro dogajanje. Promovirali bodo uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov ter in ponovno
uporabo stvari, imeli bodo "zelemenjavni" prostor za izmenjavo
semen in sadik. Krajane vabijo, naj prinesejo, kar imajo doma
odveč, in odnesejo, kar jih bo razveselilo. Uredili bodo tudi
gospodinjski kotiček z idejami, kako uporabiti različne stvari.
Vmes si bo moč ogledati nagrajene izdelke učencev osnovne
šole, ki bodo dan Zemlje počastili v petek. Vabljeni!

Komunala Kranjska Gora je za potrebe občanov KS Dovje - Mojstrana na nekdanji železniški postaji v Mojstrani uredila deponijo zelenega obreza. Tja lahko občani pripeljejo veje, grmičevje in
drevesna debla do 7. maja, ko bodo material zmleli in odpeljali.
Na Komunali občanom, ki bodo imeli večje količine vej, to je več
kot tri kubične metre, in urejen dostop za kamion, predlagajo, da
se posebej dogovorijo za odvoz. "V preteklih letih so občani spoštovali naša navodila in ni bilo nepravilno odloženih odpadkov.
Želimo, da bi tudi letos spoštovali navodila na tabli pred deponijo," ob tem poudarja direktor javnega podjetja Blaž Knific.
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Medgeneracijske kuharske delavnice
MARJANA AHAČIČ
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) kot partner sodeluje v projektu AlpFoodway, katerega glavni namen je ohranjanje alpske nesnovne kulturne dediščine
s poudarkom na kulinariki. V sodelovanju s Turističnim
društvom Rateče - Planica pripravljajo medgeneracijske
kuharske delavnice, katerih namen je prenos kuharskih
znanj s starejših na mlajše.
"Udeleženci se seznanijo tako s starimi recepti tradicionalnih (rateških) jedi kot tudi s kuharskimi veščinami,
ki jih pri pripravi jedi starejše gospodinje še obvladajo, pri
mlajših pa gredo že v pozabo," je povedal Ambrož Černe.
Od decembra se je v Kranjski Gori in Ratečah zvrstilo že devet delavnic. "S predšolskimi otroci – 'Kekčevi junaki' iz rateškega vrtca smo pekli Miklavževe piškote, kuhali rateške
krape, ovčjo 'župo' z ribano kašo in velikonočno polento.
Na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora smo z učenci 7. in 9.
razreda v sklopu Turističnega krožka kuhali rateške krape
in delali preste in hrepavce. Izjemno veliko zanimanje za
delavnice pa kažejo tudi rateške gospodinje in drugi domačini. V začetku januarja smo delali krvavice, pečenice
in maželjne, dvakrat smo pekli potice različnih vrst, nazadnje pa so bili na meniju zopet rateški krapi: špresovi

Delavnice so namenjene predšolskim otrokom, osnovnošolcem in
lokalnim gospodinjam. / Foto: arhiv RAGOR
(skutni), kocovi (hruškovi), čompovi (krompirjevi) in pljučni," je povedal Černe.
V projektu sodeluje 14 partnerjev iz šestih alpskih držav.
Trije partnerji so iz Slovenije. "Glavni cilj projekta je kandidatura alpske prehranske dediščine na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

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 2018
SPLOŠNI POGOJI
1. Naročnik:
Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c,
4280 Kranjska Gora
2. Predmet razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora
za leto 2018
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 1.12.2017
do 30.11.2018.

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 15.05.2018.
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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Ocenjevali domače mesnine
Strokovnjakinja Irena Kos je bila zadovoljna s suhomesnatimi izdelki,
ki so jih udeleženci prinesli na delavnico.
MARJANA AHAČIČ
Kmetijska svetovalna služba je konec
februarja predvsem za tiste, ki se v
okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji ukvarjajo s predelavo mesa, v Gozdu - Martuljku pripravila delavnico,
na kateri so ocenjevali kakovost domačih suhomesnatih izdelkov. Delavnico je vodila Irena Kos, specialistka
za predelavo mesa na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, strokovnjakinja, ki ima z ocenjevanjem mesnin
bogate izkušnje, saj jih že vrsto let
ocenjuje na prireditvi Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.
Udeleženci, predvsem domačini iz
Zgornjesavske doline, so na delavnico
prinesli svoje suhomesnate izdelke, v
večini primerov so bile to suhe klobase.
Z zanimanjem so spremljali predstavitev značilnosti senzoričnega ocenjevanja: osnovnih lastnosti, tehnik pa tudi
napak, ki jih najpogosteje zasledimo
pri pripravi suhih mesnin. Vse prinesene mesnine so pokusili, Irena Kos pa
jih je vodila skozi postopek ocenjevanja
in jih ob tem opozarjala na napake ter
opogumljala z nasveti.
»Zadovoljna sem bila z uporabljenimi
recepturami in izbranimi surovinami, morda je bil le v enem primeru izdelek malo preveč dimljen, v drugem
pa je imel malce preveč česna. Večina
izdelkov tudi še ni bila povsem zre-

Ocenjevalka Irena Kos je bila zadovoljna z mesninami, ki so jih udeleženci delavnice
prinesli na ocenjevanje.
lih; res pa je, da je to najbrž posledica dejstva, da večina udeležencev zori
svoje izdelke v naravnih pogojih, kjer
ni mogoče uravnavati temperature
in ostalih parametrov. Temperature
so bile v zadnjem obdobju zelo nizke,
zato je še vedno čas, da razvijejo pozitivne lastnosti,« je povedala Irena Kos.

»Na splošno lahko mesnine, ki smo
jih pokusili, načeloma ocenim kot dobre, če bodo izdelovalci več pozornosti
namenili zorenju – suhe klobase, na
primer, morajo zoreti vsaj tri tedne –,
bodo izdelki, ki smo jih pokušali na
delavnici v Gozdu - Martuljku, še okusnejši.«

Ob dnevu zdravja predavanja o ščitnici
MARJANA AHAČIČ
Društvo Ščitnica – moj dragulj v soboto, 7. aprila, na svetovni dan zdravja,
že četrto leto zapored prireja srečanje
s strokovnimi predavanji pod imenom
Dan za ščitnico. Na Gorenjskem so edino društvo, ki združuje bolnike iz vse

Gorenjske. Srečanje bo od 9. ure dalje
v avli Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1, v Kranju. Kot obljubljajo organizatorji, bo srečanje zanimivo za vse, ne
samo za ščitnične bolnike, saj se bodo
gostje dotaknili tem, ki so pomembne
in zanimive za vsakega posameznika.
Predavanja z odgovori na vprašanja

bodo imeli: Ana Debevc Prašnikar (Ščitnica – glavna hormonska žleza), Emilija Pavlič (Zdrav, ekološki način kuhanja), Adriana Dolinar (Kako je črevesna
flora povezana z zdravjem ščitnice) in
Sanja Lončar (Kako lahko na naraven
način sami spodbudimo ali umirimo
delovanje ščitnice).

GASILNIKI

TOTAL, NEURUPPIN IN IBS

W6 WNA

Gasilnik na vodno meglo - 6l

S9 EKO

Gasilnik na peno - 9l

/ Učinkovitost gašenja 13A 21B 40F

/ Učinkovitost gašenja 27A 233B

/ Primeren je za gašenje stanovanj,
pisarn, javnih zgradb, trgovin oz.
vseh dragocenih predmetov

/ Vsebuje sredstvo za gašenje
Neufoam P, testirano pod strogim
nadzorom na snoveh nevarnih za
zdravje človeka in okolja

/ Za gasilno sredstvo se uporablja
ČISTA VODA

/ Biološko razgradljiv
/ Odlikuje ga certiﬁkat mednarodno
preiznanega znaka za okolje
Milieukeur

/ Z uporabo vodne megle je
posredna škoda v primerjavi z
uporabo drugih gasilnikov veliko
manjša

/ Notranja in zunanja zaščita proti
koroziji s prevleko, ki ne vsebuje
kadmija ali TGCI

/ Predmeti v neposredni okolici
gašenja so tako še vedno uporabni

TANDEM

Gasilnik na prah – 6kg

EURO 6

Gasilnik na prah – 6kg

/ Učinkovitost gašenja: 43A 223B

/ Učinkovitost gašenja: 43A 233B

/ Posebnost gasilnika je brizgalna
glava za zaznavanje požara
(šprinkler šoba)

/ Gasilni prah vsebuje silikon, zato se
ne grudi in s tem zagotavlja nenehno
funkcionalnost

/ Aktivira se samodejno pri
temperaturi 68°C ali ročno kot
navadni gasilnik

/ Notranja in zunanja zaščita proti
koroziji s prevleko

/ Primeren za manjše zaprte
prostore kot so kurilnice, garaže,
strojnice, kletni prostori,
skladišča

Življenjska doba: 20 let
Garancija: 30 mesecev
Servisni interval: 24 mesecev

/ Imajo najvišje gasilne sposobnosti
katere omogoča prah z vsebnostjo
94% amonijevega sulfata

WEBO, d.o.o.
Dragomelj 84
1230 Domžale
info@webo.si
01 560 30 12
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OBVESTILO
o rekonstrukciji kategoriziranih občinskih cest na Dovjem

http: obcina.kranjska-gora.si

Občina Kranjska Gora ima v proračunu za leto 2018
planirana finančna sredstva za rekonstrukcijo odseka občinske ceste, ki je v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št.
53/2011) opredeljena kot javna pot JP 690411 (v naravi ta odsek
predstavlja cesto od kulturnega doma do stavbe Dovje 41) in
javno pot JP 690412 (ki v naravi predstavlja cesto od stavbe
Dovje 41 do Dovje 10, po domače pri Anceljnu).

cesta določen čas popolnoma zaprta, zato vas prosimo za razumevanje in potrpljenje.
V času rekonstrukcije lahko koristite parkirišče pri pokopališču na Dovjem.
Skozi vas Dovje:

Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji PZI »Rekonstrukcija ceste skozi Dovje«, št. projekta 25/17, november
2017, ki jo je izdelalo podjetje Bizing, d. o. o. Za izvedbo del
je bil izbran izvajalec MAPRI PROASFALT, d. o. o., Ljubljana.
Nadzor pri gradnji izvaja podjetje BSI inženiring, d. o. o.,
Nova Gorica. Po sklenjeni gradbeni pogodbi z izvajalcem del
je predviden rok za izvedbo 90 dni. Uvedbo v delo smo izvedli v sredo, 4. aprila 2018.

ŽUPAN
Janez Hrovat

V času izvedbe del bo uporaba te ceste motena oziroma bo

OBVESTILO
o rekonstrukciji dela Borovške ceste in ureditev trga pred Razorjem

http: obcina.kranjska-gora.si

Občina Kranjska Gora ima v proračunu za leto 2018 planirana
finančna sredstva za rekonstrukcijo odseka občinske ceste,
ki je v Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011) opredeljena kot zbirna krajevna cesta LZ 189612 (v naravi ta odsek
predstavlja Borovško cesto od Mercatorja do Razorja) in javno pot JP 689588 (v naravi predstavlja del Borovške ceste od
Razorja do trga pred cerkvijo).

V času izvedbe del bo uporaba te ceste motena oziroma bo
cesta določen čas popolnoma zaprta, zato vas prosimo za razumevanje in potrpljenje.
Območje izvedbe obnovitvenih del:

Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji PZI »Rekonstrukcija ceste v Kranjski Gori (odsek Razor) in trga pred
Razorjem«, št. projekta 22/17, avgust 2017, ki jo je izdelalo
podjetje Bizing, d. o. o. Za izvedbo del je bil izbran izvajalec
Gorenjska gradbena družba, d. d., Kranj. Nadzor pri gradnji
izvaja podjetje BSI inženiring, d. o. o., Nova Gorica.
Po sklenjeni gradbeni pogodbi z izvajalcem del je predviden
rok za izvedbo 90 dni. Uvedbo v delo smo izvedli 4. aprila
2018.

ŽUPAN
Janez Hrovat
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Plezanje za vse
KARMEN SLUGA

Mladi kranjskogorski glasbeniki
Tudi to pomlad so mladi kranjskogorski glasbeniki, učenci Glasbene šole
Jesenice, zelo aktivni. Februarja se je
21. regijskega tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov pod mentorstvom
učiteljice Nike Selak udeležil violončelist
Tezej Križanič Žorž in v 1.b kategoriji ob
klavirski spremljavi Saše Golob prejel
priznanje za udeležbo. Hana Žagar, ki se
pri mentorici Urški Rihtaršič uči harfo,
pa je marca na 47. tekmovanju mladih
slovenskih glasbenikov v 1.a kategoriji osvojila zlato plaketo. 12. marca je bil
v Ljudskem domu redni javni nastop
učencev oddelka Kranjska Gora. Nastopilo je kar 23 učencev flavte, kitare,

Foto: Manca Čujež

Foto: Miha Habjan

Planinska zveza Slovenije je v Planici gostila srečanje triletnega mednarodnega projekta Plezanje za vse. Udeležili so
se ga plezalci iz Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Osrednja tema je bila zimska alpinistična
dejavnost, s poudarkom na lednem plezanju in turnem
smučanju. Namen srečanja je predvsem mlade spodbuditi k aktivnejšemu ukvarjanju s plezanjem, alpinizmom,
planinstvom in drugimi povezanimi športi. Udeleženci izmenjave si po posvetu s slovenskimi alpinisti o razmerah
in zahtevnosti samostojno izbirajo cilje in se v manjših
skupinah odpravljajo na turno smuko ali ledno plezanje
v Tamar, Krnico, proti Vršiču in v Karavanke. Pod Poncami je Žiga Šter izpeljal turnosmučarsko delavnico in omogočil testiranje opreme. Ker zimski obisk gora zaznamuje
nevarnost snežnih plazov, je veliko zanimanja požela lavinska delavnica strokovnega sodelavca Planinske zveze
Slovenije in inštruktorja GRZS Matjaža Šerkezija. Zbrane
je navdušil alpinistični smučar Davo Karničar s filmom
o smučanju z najvišjih vrhov sedmih celin in prikazom
zložljivih smuči. Profesor Igor Mekjavić z Instituta Jožef
Stefan je imel strokovno predavanje o aklimatizaciji in
medicinskih spoznanjih o visokogorskih vzponih, alpinist
Andrej Štremfelj pa je mednarodno druščino popeljal skozi
slovensko alpinistično zgodovino.
Prva izmenjava je bila jeseni 2016 v Adršpachu na Češkem,
naslednja junija 2017 v Visokih Tatrah na Slovaškem, oktobra 2017 je bilo srečanje v Paklenici na Hrvaškem, med 5.
in 11. marcem letos je bila gostiteljica Slovenija, jeseni sledi
sklepno dejanje v Italiji.

www.gorenjskiglas.si

PODKOREN
GOZDOVI in
RAVNINSKI TRAVNIKI
PRODAMO
Tekmovalca Tezej Križanič Žorž in Hana
Žagar / Foto: Sašo Valjavec
klavirja, violine in harmonike, ki so pripravili pester in zanimiv program. Spomladanski nastop bo 7. maja ob 18.30.

Smart Com, d. o. o., Brnčičeva 45, Lj.

041 606 055
nepremicnine@smart-com.si
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Priznanje Radu Kočevarju
Planinska zveza Slovenije je na alpinistično-plezalnem večeru konec januarja v Ljubljani podelila priznanja za
vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem
smučanju za leto 2017. Za življenjsko

delo v alpinizmu so se poklonili Radu
Kočevarju in Francetu Zupanu.
"Rada Kočevarja in Franceta Zupana
lahko današnjemu rodu alpinistov najbolje predstavimo kot alpinistična veterana, legendi ali fanta, ki sta samo v

LAS – Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

http: 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 način 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, 14. aprila 2018, od
9. ure dalje.
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.
LAS Občine Kranjska Gora

LAS – Lokalna akcijska skupina za
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

Vodeno preživljanje počitnic mladih
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.

http: 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: vlasta.skumavc@
kranjska-gora.si, ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič na tel: 04 5 809 809.
Vaše predloge pričakujemo do četrtka, 10. maja 2018. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje do 15. junija 2018.
LAS Občine Kranjska Gora

neki dobi pisala alpinistično zgodovino.
Veže ju ne samo čas, ki ga živita, ampak
tudi vrsta skupnih plezalskih podvigov.
Oba sta že zakorakala globoko v deveto desetletje svojega življenja, pa sta še
vedno aktivna in predana mladostnim
sanjam. Priznata, da je Rado približno
pol leta starejši, zato pa si je France prej
začel nabirati plezalske izkušnje. Oba
pripadata tisti generaciji, ki je začela
svojo gorniško in alpinistično pot v prvih letih po drugi svetovni vojni. To je
bil drugačen čas, čas, ki ga danes težko podoživimo. Nekaterih predvojnih
plezalcev ni bilo več, potrgane so bile
številne osebne in generacijske vezi, razvoj alpinizma iz časa med obema vojnama je zastal in marsikaj je bilo treba
začeti drugače in povsem na novo. Brez
dvoma sta Rado in France pomembna
predstavnika te generacije, ki je orala
ledino modernega slovenskega alpinizma. Njune velike smeri so danes čista
alpinistična klasika in zgodbe, ki nam
jih pripovedujeta ta večer, odkrivajo
tančico pozabe nad dobo, ki je že davno
minila, pa se zdi, kot da jo živimo in da
je še vedno tukaj," je slavljenca opisal
Kazimir Drašlar - Mikec.
Rado Kočevar pa je dejal: "Posebno doživetje je bilo prejeti priznanje med
mladimi, ki so danes na vrhu svetovnega alpinizma, res sem ponosen nanje. Doživetje je tudi slišati o njihovih
uspehih v alpinizmu, ki jih v naših
časih nismo niti predvideli. Leta 1946
smo začeli plezali praktično iz nič in
v enem letu dosegli raven predvojne alpinistične generacije, potem pa
bliskovito šli naprej, tako da so nam
nekateri očitali, da smo lovci na rekorde. Ko sem recimo s Frelihom ponovil
Aschenbrennerjevo smer in potem s
Cirilom Debeljakom Čopovo smer v
Triglavski severni steni v osmih urah
– maloštevilni ponavljavci so jo potem
namreč ponavljali z bivakom –, je bilo
nekaj posebnega. To so bili drugačni
časi, a ponosen sem na tista leta, ponosen sem na priznanje, ker sem bil
med tistimi, ki smo takrat delali najtežje plezalne ture in presegli predhodnike, s pokojnim Cirilom Debeljakom
sva napravila prvo smer šeste stopnje
plus v severni steni Dedca, kar je bilo
takrat nezaslišano."
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Slovenski planinski muzej v Mojstrani z
ohranjanjem planinske dediščine ter s
popularizacijo planinstva uspešno uresničuje svoje poslanstvo. Lani si je stalno
razstavo ogledalo skoraj 18 tisoč ljudi, občasne in druge dogodke pa okoli 20 tisoč
ljudi. Lani v juliju so presegli številko sto
tisoč obiskovalcev, odkar je muzej od leta
2010 odprt. Novo leto 2018 so v muzeju
spet začeli v velikem slogu. Ogled stalne
razstave Vzpon na goro so dopolnili in
opremili z zvočnimi vodniki v treh jezikih.
Spet vlada veliko zanimanje za različne
predstavitve, delavnice, muzejske večere
in srečanja. Rekordna je bila udeležba na
zimskih ustvarjalnih delavnicah, prav tako
so velik obisk beležili pri ogledu filmov v
okviru 12. gorniškega festivala. V februarju
so gostili vrhunskega slovenskega alpinista Silva Kara, ki je predstavil svojo novo
knjigo Alpinist. Občasno razstavo Na vrhu
gora, blizu neba z zanimivostmi o nastanku
svetlobnih pojavov na nebu so obogatili z
vodenimi ogledi. Naslednja bosta 9. aprila
in 9. maja ob 16. uri. Spomladi je privlačen
obisk bivaka pred stavbo muzeja, posebej
v hiši doživetij vsak lahko s pustolovščino
doživi čar planin. V juniju pripravljajo simpozij ob 240. obletnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, občasno razstavo bodo namenili alpinistkam.

Tečaji varnega dela
za lastnike gozdov
Zavod za gozdove Slovenije OE Bled v letošnjem letu organizira dva dvodnevna tečaja varnega dela z motorno žago, ki bosta
od 24. do 25. maja ter 3. in 4. septembra,
ter enodnevni tečaj varnega dela s traktorjem, ki ga pripravljajo za 5. september.
Kandidati se lahko prijavijo na Zavodu za
gozdove Slovenije, Območna enota Bled,
Ljubljanska 19, Bled, tel. št. 04 57 50
300 oziroma po elektronski pošti (bojan.
bajzelj@zgs.si). Prijave sprejemajo do
najmanj tri dni pred tečajem oziroma do
zasedenosti predvidenega števila. Več informacij lahko dobite tudi na spletni strani
Zavoda za gozdove Slovenije.

Začenjajo novo poglavje
JANKO RABIČ
V krajih pod Triglavom so ponosni na
bogato kulturno zgodovino, ki se desetletja zrcali v delu generacij različnih
ustvarjalcev in ljubiteljev iger, pesmi,
plesa ... Sledijo delu, zgledu in liku dovškega župnika Jakoba Aljaža. Leta 1914 je
bil pobudnik za ustanovitev Katoliškega
slovenskega izobraževalnega društva
Dovje. Po drugi svetovni vojni so kulturni zanesenjaki delo nadaljevali v KUD
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana. Lani so
Jakobu Aljažu ponovno izkazali veliko
čast in priznanje. Kulturni dom na Dovjem, ki je središče bogatega kulturnega
dogajanja v teh krajih, so poimenovali
Aljažev prosvetni dom. Poleg tega se z
letošnjim letom začenja novo poglavje
delovanja KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana. Na občnem zboru so izvolili nov
upravni odbor, kjer je kar dve tretjini
novih članov. Predsednik je postal Marsel Gomboc, ki je društvo pred več kot
dvema desetletjema že vodil.
»Odločil sem se, da ustvarim novo kulturno poglavje v našem domu,« je dejal
ob ponovni izvolitvi. "Skupaj s celotnim
upravnim odborom želimo še bolj odpreti vrata svojega doma vsem, ki bi
radi izvajali svoje dejavnosti, različnim
ustvarjalcem, predvsem domačim, da
se predstavijo in pokažejo svoj talent
in najrazličnejše sposobnosti. Želimo
vključiti mlade v različne dejavnosti in

jih usmerjati v njihovih željah, da lahko nekje pokažejo, kaj znajo."
Tako so 8. februarja že pripravili občinsko proslavo ob Prešernovem prazniku. Nastopila je Vokalna skupina
Triglavski zvonovi, Marsel Gomboc, je
v nastopu prepletel Prešernovo življenje z njegovo poezijo; z njim so recitirali še Gaja in Rok Čebulj ter Tomaž
Pšenica. V srca občinstva je s svojo
besedo in pesmimi segla Rada Polajnar, navdušenje je požel nastop mladih glasbenikov: Marko Ponjavić se je
predstavil ob klavirju, Martin Gomboc
je zaigral na kitaro. Večer so zaključili
recitatorji s pesmijo Franceta Voge.
Kot je povedala Metka Kern Trček, so
člani skupin Kulturno umetniškega
društva Jaka Rabič že polni načrtov za
bližnje dogodke. "Folklorna skupina se
bo maja v novih oblekah predstavila v
tujini, letos v Riminiju (predlani v Pragi,
lani v Szegedu). Igralska skupina Dovški
oder se pripravlja na dva zahtevna projekta, Slovenec za vse čase (France Voga:
Kar sem rekel, sem rekel) v sodelovanju
z Gledališčem Toneta Čufarja in novo
domačo predstavo, muzikal Nore babe
v prihodnji sezoni. V skupini za ročna
dela dekleta v klekljarskem podmladku
in članice končujejo izdelke ter vabijo na
razstavo, ki bo od 13. do 15. aprila. Aprila
vabljeni tudi na predavanje fotografa in
popotnika Janeza Vrzela, ki bo predstavil
'Rdeči prestolnici', Moskvo in Peking."

OBVESTILO
Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v letu 2018 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.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu občine Kranjska Gora,
pri Vesni Kunšič, tel.: 04/ 5809 820, e-pošta: vesna.kunsic@kranjska-gora.si.
ŽUPAN
Janez Hrovat

http: obcina.kranjska-gora.si

Velik obisk,
obilo dogodkov
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Mladi so v mesecu preventive tudi ustvarjali
MARJANA AHAČIČ
Kranjskogorski LAS (Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti) je v sodelovanju z obema osnovnima šolama
tudi v lanskem novembru pripravil vrsto različnih aktivnosti.
Med drugim so že drugo leto zapored razpisali natečaj za literarna in likovna dela, ki so v osnovnih šolah nastajala na
podlagi vtisov iz dejavnosti, ki so jih za učence pripravili v preventivnem mesecu.
Kot je povedala svetovalna delavka iz OŠ 16. december Mojstrana Nives Košir Maček, so na njihovi šoli učenci razredne
stopnje za natečaj pripravili risbice, učenci na predmetni
stopnji pa so po ogledu filma Košarkar naj bo v pisnih izdelkih predstavili svoje poglede na lastno prihodnost.
V OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so za učence pripravili
delavnice in predavanja o medvrstniških odnosih, je povedala svetovalna delavka Tina Kralj. Na natečaju so učenci
sodelovali s svojimi stripi, v katere so strnili svoje vtise.

Trije prijatelji (prva triada OŠ Kranjska Gora)
Na obeh šolah so na koncu izbrali najbolj sporočilne izdelke, učenci pa bodo za nagrado dobili vstopnice za bazen v
enem od kranjskogorskih hotelov.

Tretja triada OŠ Kranjska Gora

META NAJ BO …
Želim si postati balerina. Rada plešem balet in v tem uživam. Všeč mi je tudi glasba, ob kateri se pleše.
Rada bi postala baletka tudi po poklicu, čeprav imam še
vedno tremo pred nastopanjem. Dobro že plešem, težavo
imam le še z ravnotežjem. Vedno se trudim biti čim boljša.
Ker sem začela plesati balet kasneje kot ostali, imam včasih nekaj težav. Vedno se mi je balet zdel zelo zabaven ples.
Rada hodim k uram baleta. Verjamem, da se mi bodo sanje
uresničile. (Meta Stegnar, 7. razred)

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
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

LUKA NAJ BO …

ALTHEA D.O.O.

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED,
TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,
TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.

Jaz bom nogometaš in poskusil bom imeti dobro službo. Rad
bi postal igralec PSG – Paris Saint-Germaina. Pa tudi če mi ne
bo uspelo biti vrhunski nogometaš, bom igral nogomet kot
hobi. Smučal bi, ker se mi zdi, da je smučanje šport, ki mi tudi
pripada. Igral bi tudi košarko. Zdi se mi, da je košarka dober
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šport, ki ga znam igrati. Rad bi spoznal
nogometaša Neymarja in bil njegov fan.
PSG se mi zdi dober klub, zato bi igral
za PSG. Doma imam kitaro, mogoče se
jo bom kdaj naučil igrati in jo igral zelo
dobro. Imel bi punco, ki me ne bo varala
in me bo imela rada. Imel bi zelo dobre
prijatelje, da jim bom lahko zaupal vse
in prijatelji ne bodo povedali nikomur.
Odšel bom na kamp v Italijo in moral se
bom naučiti italijanščino. Na kampu se
bom naučil zelo veliko novih trikov in
tehnik. Tam bodo tudi izkušeni trenerji,
ki imajo veliko izkušenj. Igral bi tudi v
slovenski ligi, kjer ne zaslužijo toliko kot
PSG, Barcelona. Povprečni nogometaši
v Sloveniji zaslužijo do 1000 EUR. Igralci
PSG, Barcelone, Reala Madrid pa zaslužijo 100.000 EUR na eno igro.
(Luka Komljenović, 7. razred)

Lizika in Jabolko (druga triada OŠ Kranjska Gora)

BREZPLAČEN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
IZ GOSPODINJSTEV 2018
Občane Kranjske Gore obveščamo, da bo akcija brezplačnega odvoza kosovnih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev za leto 2018:
od 10. 4. 2018 do 12. 4. 2018

Mojstrana, Dovje, Zg. Radovna, Belca

od 17. 4. 2018 do 19. 4. 2018

Gozd - Martuljek, Srednji Vrh

od 8. 5. 2018 do 10. 5. 2018

Kranjska Gora, Log, Podkoren

od 15. 5. 2018 do 17. 5. 2018

Rateče

Moja Družina, Lucijan Dovžan, 2. razred
OŠ Mojstrana

TANEJ NAJ BO …
– hokejist.
– super zvezda.
– uspešen v šoli.
– v NHL.
– prijazen.
– ljubezniv.
– dober v službi.
– fit.
– dovolj bogat, da živi v miru.
– ima dovolj hrane in pijače.
(Tanej Miklič, 9. razred)

11. 4. 2018 od 15.30 do 17.00

Pred trgovino v Mojstrani

18. 4. 2018 od 15.30 do 17.00

Pred Gasilskim domom v Gozdu - Martuljku

9. 5. 2018 od 15.30 do 17.00

Pred zgradbo Občine Kranjska Gora

16. 5. 2018 od 15.30 do 17.00

Na avtobusni postaji Rateče

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.
Občani naj izpolnjena kupona, ki jih prejmejo v svoj poštni nabiralnik, pravočasno pošljejo na sedež podjetja Komunala.
Kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad je vse leto možno brezplačno odložiti tudi
v 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.
Če potrebujete odvoz kosovnih odpadkov izven določenih terminov ali v večji
količini od določene (2m3), 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.
Gozd - Martuljek, marec 2018

http: obcina.kranjska-gora.si

Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo:

20 | ZANIMIVOSTI

Velikonočna potica po starem
MAŠA LIKOSAR
V Liznjekovi domačiji že dve leti organizirajo etnološke
delavnice, kjer pripravljajo pekovske izdelke. Pred velikonočnimi prazniki so pripravili delavnico peke potice v
krušni peči, katere glavni namen je obuditev starih navad.
Delavnico je vodila domačinka Jerca Kramar iz Rateč, ki je
vešča tradicionalne peke potice. To predvsem pomeni, da
sestavin ne tehta, temveč jih dodaja po občutku. Poučila
nas je, da morajo biti sestavine na sobni temperaturi, kakšno mora biti pravo testo, kako pravilno mesimo, kako
vroča mora biti peč, pa tudi to, da mora velikonočna potica nujno vsebovati orehe in rozine. Recept se prenaša iz
roda v rod, Jerca ga je podedovala po mami in že prenesla
na hčeri. V družini Kramar praznika ni brez potice, če pa
ni zapovedanega praznika in je na mizi potica, to zanje
vseeno pomeni praznik. Delavnico je obiskalo petnajst ljubiteljev peke.

Potica se je v krušni peči pekla približno eno uro. / Foto: Tina Dokl

Recept za potico se pri Kramarjevih prenaša
iz roda v rod, Jerca ga je podedovala po mami
in že prenesla na hčeri. V družini Kramar
praznika ni brez potice, če pa ni zapovedanega
praznika in je na mizi potica, to zanje vseeno
pomeni praznik.
Med peko potice je etnologinja Zdenka Torkar Tahir predstavila blagoslov oziroma velikonočne jedi ter tradicijo. Potica predstavlja Kristusovo krono, rdeči pirhi spominjajo
na kaplje krvi in Jezusove rane, hren simbolizira žeblje, s
katerimi so Jezusa pribili na križ, šunka in meso pa sta Jezusovo telo. Povedala je, da se na veliki petek spominjamo
Jezusevega trpljenja in smrti na križu. Na veliko soboto je
zjutraj blagoslov ognja, zvečer pa velikonočna vigilija, ko

prvič zapojejo alelujo in se oglasijo zvonovi v spomin na
to, da je Jezus vstal od mrtvih. V nedeljo zjutraj obiščemo
vstajenjsko procesijo, na velikonočni ponedeljek se kristjani srečujejo in drug drugemu prinašajo blagoslov.

Preden je šla potica v krušno peč, so jo namazali s kavo.
/ Foto: Tina Dokl

Jerca Kramar je pokazala, kako se pravilno zamesi testo za
potico. / Foto: Tina Dokl

Prava velikonočna potica vsebuje orehe in rozine. / Foto: Tina Dokl
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Zimski Vršič z varnostnim predznakom
JANKO RABIČ
Vršič nad Kranjsko Goro, na nadmorski višini 1615 metrov,
je bil tudi v letošnji zimi privlačen za ljubitelje gorske narave. Najbolj pogumni so se odločali za različne ture in
plezalne vzpone. Turno smučanje se iz zime sedaj lahko
ob letošnjih velikih količinah snega pomakne še krepko
v pomlad. Po nekaj letih je bila na Vršiču res tista prava zima, z obilno snežno odejo, tudi s tremi metri pa še
kakšnim centimetrom več snega. To sta najbolj občutila
oskrbnika Erjavčeve koče Matevž Kovačič in Laura Jakin,
ki sta največ časa preživela tam. V novembru sta prevzela
to delo, prišla pa sta z ne ravno po snegu znane Primorske.
»Nekaj časa sva potrebovala, da sva se privadila, spoznala
kočo in okolico, sedaj pa sva se že navadila,« pravita simpatična oskrbnika, ki sta trdno odločena, da koči vtisneta
nov pečat prijazne in gostoljubne. »Kar pestro je bilo vso
zimo, največ obiskovalcev je bilo ob koncih tedna. V okolici
koče je potekalo več tečajev. Usposabljanje so imeli vodniki z reševalnimi psi, skupine planincev so se seznanjale z

Laura Jakin in Matevž Kovačič, oskrbnika Erjavčeve koče

zimskimi razmerami. Vsi so delali predvsem na terenu, v
koči pa so imeli predavanja. Vsem, ki pozimi pridejo sem
gor, nudiva osnovne informacije, koliko je snega, kakšno
je vreme, kako je s cesto, ali je splužena in podobno. Za
ostale zahtevnejše informacije o gorah pa svetujeva, da se
že v dolini pozanimajo pri ustreznih službah.«

Zima z obilno snežno odejo je ves čas skrivala številne pasti. Posebej so nevarni plazovi, ki nevšečnosti povzročajo že
na sami cesti, predvsem pa višje nad Vršičem. Člani Društva GRS Kranjska Gora so že skorajda na pragu koledarske
pomladi imeli dve posredovanji zaradi posledic snežnega
plazu, k sreči brez hujših posledic. Zime na tej nadmorski višini še ni konec, zato je še naprej potrebna velika
previdnost. »Pred odhodom naj vsak preveri vremensko
napoved in podatke glede snega in nevarnosti plazov na
ARSO, spremlja naj opozorila in napotke, s seboj mora imeti ustrezno zimsko opremo,« opozarja predsednik društva
GRS Kranjska Gora Miha Noč.
Erjavčeva koča je sedaj v marcu in aprilu ob ponedeljkih in
torkih zaprta, ostale dni je odprta in redno oskrbovana. Matjaž in Laura se že veselita tudi poletne sezone: »Letos je 25
let od izgradnje nove Erjavčeve koče na Vršiču. Za srebrni
jubilej se spodobi, da mu damo večjo pozornost. Načrti so
že, predvsem pa si želiva, da se tukaj vsi prijetno počutijo.«

Zime visoko v hirbih še ni konec.

Po nekaj letih je bila tudi na Vršiču res prava zima.

Člani Društva GRS Kranjska Gora so že
skorajda na pragu koledarske pomladi imeli
dve posredovanji zaradi posledic snežnega
plazu, k sreči brez hujših posledic. Zime na tej
nadmorski višini še ni konec, zato je še naprej
potrebna velika previdnost.
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Kitzbühel ostaja na posebnem mestu
Kranjskogorec Andrej Šporn je decembra lani sporočil, da končuje tekmovalno
smučarsko pot. Uradno se je od belih strmin poslovil na letošnjem Pokalu Vitranc.
KARMEN SLUGA
Borbeni smučar, ki se ni bal hitrosti in
strmih smukaških terenov, si bo smučarsko kariero zagotovo najbolj zapomnil po drugem mestu na slovitem
smuku v Kitzbühlu leta 2010. Uradno
se je od belih strmin poslovil na letošnjem Pokalu Vitranc, pred družino,
domačimi gledalci in navijači, v prvem smučarskem kombinezonu, ki ga
je dobil v Alpskem smučarskem klubu
Kranjska Gora pred več kot 20 leti.
• Kakšni so vaši spomini na prve
smučarske zavoje? Verjetno so bili
narejeni v Kranjski Gori?
»Smučat so me naučili starši, seveda v Kranjski Gori. Iz otroških let se
najbolj spominjam smučanja po vseh
možnih gozdnih poteh ter skakanja
čez vse primerne grbine ter skakalnice, ki smo jih večinoma naredili sami.
Takšno prosto smučanje v različnih
pogojih ter med nešteto ovirami ti
da širino smučanja in to pri današnji
mladini pogrešam.«
• Kako se spominjate prve tekme v
svetovnem pokalu?
»Prvi svetovni pokal sem startal v
Madonni di Campiglio in ni se najbolje izšlo, saj sem odstopil. Kakšnih

Andrej Šporn / Foto: Tina Dokl
posebnih spominov nimam, razen
potegavščine, ki so mi jo pripravili
v ekipi. Dali so mi namreč trenerski
trak za dostop na progo ter mi rekli,
da ga moram ves čas nositi. Bilo je kar
precej smeha.«

• Verjetno se pri pogovoru o smu-

čanju najraje vrnete v Kitzbühel in k
osvojeni srebrni medalji na tamkajšnjem smuku …
»Kitzbühel je pri meni vsekakor na
posebnem mestu. Že ob prvem smukaškem startu sem bil zelo blizu osvojitvi točk, potem pa je prišlo še leto
2010 in drugo mesto, ki bo ostalo pri
meni v prav posebnem spominu in se
res z veseljem spominjam ter pogovarjam o takratnem dogajanju.«
• Tudi sprejem v Kranjski Gori za to
drugo mesto je bil zelo prisrčen …
»Nisem pričakoval takega sprejema.
Vsi navijači, prijatelji ter znanci, ki so
mi prišli čestitat, so pričarali nepozaben večer. Tak dogodek ti da še dodatno energijo za nadaljnje treninge in
tekme, ko vidiš, koliko ljudi te spremlja in podpira ter kako jim polepšaš
dan z vrhunskim rezultatom.«
• Bili ste na dvojih olimpijskih igrah
– v Torinu in Vancouvru. Se tam po
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žilah res pretaka ogromno več adrenalina kot na ostalih
tekmah svetovnega pokala?
»Pri meni nikakor ne. Olimpijske igre so pač ena od tekem
sezone, v alpskem smučanju so po konkurenci olimpijske
igre osiromašene glede na svetovni pokal, saj številni vrhunski tekmovalci nimajo možnosti nastopiti. Vse skupaj
je le še medijski cirkus.«
• Zagotovo ste spremljali tudi letošnje olimpijske igre.
Kaj pravite na nastope in uvrstitve naših športnikov?
»Izstopa predvsem četrto mesto Žana Kranjca, kar je res
vrhunski rezultat, ki se premalo ceni. Ostali nastopi so bili
nekje v povprečju. Zavedati se je tudi treba, da je v Koreji
sneg povsem drugačen in da naši tekmovalci nimajo dovolj treninga na takšni podlagi, saj jo je v Evropi skoraj
nemogoče najti, zahteva pa drugačen način smučanja.«
• Športno pot ste uradno končali na letošnjem Pokalu
Vitranc … Domača strmina, domači navijači … Kaj bi si
lepšega še lahko želeli ob koncu športne kariere …
»O tem, kje bom uradno zaključil športno pot, ni bilo nikakršnega dvoma, saj je Kranjska Gora povsem vpeta v mojo
kariero. Tu sem se naučil smučati, tekmovati, tu sem se
pripravljal na najtežje tekme. Po drugi strani pa se je najlepše posloviti doma, med prijatelji ter navijači, ki so ti
najbolj zvesto stali ob strani.«
• S čim se boste ukvarjali zdaj, ko ne tekmujete več? Bo
kar naenkrat preveč časa za vse?
»Natančnih načrtov še nimam. Je nekaj idej in priložnosti,
vendar v tem trenutku še ne morem povedati nič konkretnega. Bom pa tudi v prihodnje ostal povezan s športom. V
kakšni obliki, je še vprašanje.«
• V Alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora imate,
kot kaže, odlično naslednico Meto Hrovat … Kako komentirate njene dosedanje nastope?
»Meto poznam in spremljam že dalj časa. Je izjemna smučarka, ki bo še marsikaj dosegla. V tej sezoni se je ustalila v
svetovnem pokalu ter že dosegla vrhunske rezultate, kljub
temu da še ni dopolnila 20 let.«

Obstali v tretji ligi
KARMEN SLUGA
Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora, ki tekmujejo v 3. slovenski ligi zahod, so v zadnjem, 18. krogu gostili ekipo Adria
iz Ankarana in izgubili za dva keglja, z rezultatom 3305 : 3307,
v setih 3 : 5. Od Kranjskogorcev je bil najboljši Boštjan Kos s
574, Ivan Bardič pa s 555 podrtimi keglji. Na lestvici so na koncu
od desetih ekip zasedli sedmo mesto in si s tem tudi zagotovili
obstoj v 3. slovenski ligi zahod. Glede na povprečje podrtih kegljev v ligi je bil od 107 nastopajočih tekmovalcev iz kranjskogorske ekipe najboljši Drago Geršak na 12. mestu (544 kegljev),
Dušan Juko pa je zasedel 16. mesto (543 kegljev).

Petnajst let Rajž
KARMEN SLUGA
Rajže po poteh Triglavskih pravljic, gledališče v naravi, letos praznujejo 15-letnico. Prva letošnja predstava za izven bo v času
prvomajskih počitnic, v soboto, 28. aprila, ob 10. uri. Zbor udeležencev bo za pošto v Mojstrani, obvezne pa so predprijave po
tel. št. 040 241 660. Srečali boste vaške posebneže Dovjega in
Mojstrane, domačine in bajeslovna bitja, ki vam bodo odstrli pravljično tančico starih šeg in navad, domislic, pregovorov in vraž.

200 preprostih
receptov za zelo
zaposlenega
kuharja: zdravi
prigrizki,
družinska kosila,
hitro
pripravljene
poslastice in
druge dobrote;
več kot 750
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.

Poslovil se je na vitranški strmini, med zvestimi navijači.
/ Foto: Tina Dokl

www.gorenjskiglas.si
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Dekle, ki ve,
kaj hoče
KARMEN SLUGA
Meta Hrovat iz Podkorena, ki je marca
dopolnila 20 let, je preprosto in prijazno dekle, ki ve, kaj v življenju hoče –
smučati. In to ji gre izvrstno od nog …
27. januarja letos se je na veleslalomu
v svetovnem pokalu v Lenzerheideju
prvič uvrstila na stopničke s tretjim
mestom. 31. januarja je nastopila na
slalomu za mladinsko svetovno prvenstvo 2018 in premagala vse tekmice. Zlatu pa je dodala še drugo mesto
v alpski kombinaciji. Konec marca je
na državnem prvenstvu na Krvavcu
postala slalomska, veleslalomska in
smukaška državna prvakinja.
• Meta, kako gledate na letošnjo sezono?
»Sezona je bila zelo intenzivna. Veliko
je bilo lepih trenutkov. Bila je sezona,
v kateri sem čutila, da sem napredovala in dobila zagon za naprej. V vsako
tekmo sem šla na polno, saj sem se
ves čas počutila zelo dobro, nič nisem
bila bolna ali utrujena. To mi je uspelo
prvič po treh letih, da je bila sezona
brez bolezni. To pomeni, da sem delala v redu in da moram tako nadaljevati.«
• V čem je skrivnost, da ste bili
zdravi? Domače mamine juhice?
»Ni me bilo prav veliko doma. Zagotovo pa pomaga, da kadar koli pridem
domov, mi mami naredi bučkino
juho. Zelo sem se potrudila, da sem
počivala in pazila na to, kaj delam.
Naučila sem se, kako pomemben je
počitek.«
• Sezona je prav gotovo naporna.
Letos ste tekmovali v mladinski kategoriji, pa v svetovnem pokalu, na
koncu državno prvenstvo …
»Ni bilo tako naporno zaradi tekmovanj, pač pa zaradi potovanj. Treba se
je naučiti, kako vse skupaj med vožnjo
odklopiti in se prepustiti vožnji ter
priti čim bolj spočit z destinacije na
destinacijo. Tudi ko prideš do hotela,
je dobro, da se greš malo nadihat zra-

Meta Hrovat
ka in na kakšen tek ali sprehod. Letos
sem to počela in zelo mi je pomagalo.«
• Kako je sestavljena vaša ekipa?
Kdo so člani, kdo voznik, kdo v kombiju skrbi za dobro vzdušje?
»Večinoma se s tekme na tekmo vozim s svojim trenerjem, Juretom
Hafnerjem. In moram reči, da mi ni
dolgčas. Zelo sem vesela, da mi med
vožnjo ni treba uporabljati telefona,
ker se imava vedno veliko za pogovoriti. Stalno imamo veliko treningov,
tekem, ko kam hitimo in delamo.
Med vožnjo pa se lahko lepo pogovoriva.«
• Kaj vse vaši treningi obsegajo?
»Pozimi je po navadi en smučarski
trening na dan, na snegu. Popoldne
sledi še kondicijski trening. Pred tekmo je to kratek trening, sicer pa so
kondicijski treningi močnejši. Za dopoldanske treninge na snegu se za
nekaj voženj med količki porabi ogromno časa. Treba je priti do smučišča,
se ogreti, vse pripraviti …«
• Letos ste tekmovali tudi na Poligonu v Podkorenu. Na Zlati lisici. Pa
bili ste predtekmovalka na Pokalu
Vitranc. Kako ste navezani na vitranško strmino? Tu se je pravzaprav vse začelo …
»Zelo sem navezana na svojo domačo

korenško strmino. Zelo mi je pri srcu.
To je moj najljubši teren in letos sem
bila zelo vesela, da smo tu tekmovale.
Ne vem, kdaj bo znova ta priložnost,
da bo tekma tako blizu doma. Vesela
sem bila tudi, da smo letos tu trenirali. Super je vstati v domači postelji in
biti takoj na treningu. To je popolnoma drugačen občutek in taki treningi
so mi najbolj pri srcu.«
• Verjetno so pa zelo živi tudi še
spomini, ko ste tu smučali z mamo,
očetom, sestro?
»Glede na težavnost proge sem tu že
zelo mlada smučala. Vedno, ko je zapadel sneg, smo šli z mami in atijem
smučat po celem snegu. To so enkratni spomini.«
• V letošnji sezoni ne gre brez olimpijskih iger. Bile so vaše prve. Koliko
predpriprav je bilo nanje?
»Že od poletja se je govorilo o olimpijskih igrah. Najbolj srhljivo mi je
bilo to, koliko priprav je potrebnih za
vse skupaj, potem pa en teden mine
z ogromno hitrostjo. Izkušnja je bila
posebna. A tja nisem šla le po izkušnjo, pač pa po rezultat. Z njim nisem
najbolj zadovoljna, a motivacija ostaja
za naslednje olimpijske igre čez štiri
leta.«
• Ste videli kaj Koreje? Kaj dežele?
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Ali je bila vsa osredotočenost na tekmah?
»Časa ni bilo veliko. Ogledala sem si
le najbližje mesto in tekmo smučarjev prostega sloga. Zmanjkalo nam
je časa. Tekme so nam prestavljali iz
dneva v dan in ves čas je bilo treba
biti pripravljen. Tako je v športu. Morda bom šla kdaj turistično v Korejo in
bo takrat čas za bolj podrobne oglede
tamkajšnjih znamenitosti.«
• Kaj pa hrana? Veliko smo lahko
brali, da ni najboljša za slovenski
okus. Kakšne so vaše izkušnje?
»Zelo rada imam azijsko hrano, tako
da nisem imela težav z njihovimi
okusi. Nekateri pa so imeli težave, ja.
Meni je bilo v redu.«
• Kaj pa cimri v Koreji? Kje ste bili
nastanjeni?
»Živeli smo v blokih v olimpijski vasi.
To je bila posebna izkušnja. Skoraj vsi
športniki smo bili skupaj. Bloki so bili
13-nadstropni. Slovenci smo imeli zase
tri nadstropja. To je bilo nenavadno, ker
smo po navadi ločeni po hotelih. Vse

smučarke smo bile skupaj v apartmaju.
Bilo je zanimivo, pa tudi naporno. Na
obroke smo hodili v skupno jedilnico, ki
je bila kar oddaljena. Vzdušje pa je bilo
zelo dobro. Kar pokalo je od energije.«
• Pred vami je nekaj testiranj smuči. Kako to izgleda?
»Po koncu tekem so testiranja. V bistvu ne vem, kako to izgleda, ker sem
smuči nazadnje testirala, ko sem bila
stara 14 let. Vsake smuči se testira nekaj dni. Dobiš občutke, primerjaš čase
… V bistvu je to kar težko delo, da izbereš najbolje zase.«
• Kaj boste počeli pred novimi treningi za novo sezono?
»Najprej moram končati šolanje. Čaka
me matura. Tako da bom proste dni
po sezoni bom porabila za učenje.«
• Kakšen dopust? Kakšen skok na
morje v poletju?
»Zagotovo. A ne na morje, pač pa z nahrbtnikom na ramenih v gore. Morje
mi ni preveč pri srcu, raje grem na aktiven dopust v hribe.«

Ko te pozdravijo
domačini …
… je zagotovo najbolj prijetno. »Takrat vidiš, koliko ljudi te spremlja in navija zate
tudi v domačem kraju,« je vidno navdušena dejala Meta Hrovat, alpska smučarka iz Podkorena, ki so ji sovaščani konec
marca pripravili prisrčen sprejem. To je
bil sprejem za »Meto – raketo«, kot ji radi
rečejo in kot je po navadi napisano tudi
na navijaških transparentih.
Pod lipo v Podkorenu so jo pozdravile
vse generacije. Čestitk, stiskov rok in objemov seveda ni manjkalo. Zelo ponosni
nanjo so tudi v domačem Alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora, zato ji je
predsednik kluba Gregor Benedik zaželel
uspešno športno pot tudi v prihodnje in
ji podaril karikaturo, za katero je Meta že
našla prostor. »Slika bo v prostoru, kjer
doma treniram, delam vaje. Tam bo stalno na očeh in v veliko zadovoljstvo mi jo
bo pogledati in se spomniti na današnji
sprejem,« pravi Meta.
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Miha Dakskobler
(1968–2018)
Imeti nekoga na nebu pomeni imeti
nebo prepolno tihih zvezd in mavric, ki
nam padajo v objem. Imeti metulje, ki
čez dan iščejo nas. Imeti veter, ki nežno
boža, in peresa, ki se dotikajo tal. Imeti
oblake, prepolne ljubezni, ki z dežjem
zajočejo za nas …
Miha Dakskobler se je kolektivu Korone pridružil pred petindvajsetimi leti kot krupje na igralnih
mizah. Bil je izredno komunikativen in tudi izražanje v tujih
jezikih mu nikoli ni povzročalo težav. Delo je opravljal z odliko, njegova posebna kvaliteta pa je bila neizmerna predanost
delu z gosti. Zato je kmalu postal inšpektor na igralnih mizah
in kasneje tudi VIP-gostitelj. Udeležil se je izobraževanja v
Ameriki, kjer je svoje znanje in izkušnje še nadgradil, jih s
pridom uporabljal pri delu in jih tudi prenašal na sodelavce,
za kar smo mu iz srca hvaležni.

Njegovo življenje so zaznamovali šport, gibanje, rekreacija,
tako pri delu kot v vsakdanjem življenju je bil discipliniran,
načelen in zavzet. Užival je v druženju s prijatelji, z družino
je rad hodil na izlete, rad je imel tako morje kot planine. Tudi
sam je v zadnjem času večkrat poudaril: »Živel sem polno živ
ljenje. Za nič mi ni žal. Veliko sem doživel in hvaležen sem za
to.« In vendar se vsi strinjamo, da to ni in ne more biti razlog
za njegovo boleče, prezgodnje slovo ...
Še junija lani smo skupaj praznovali in nazdravljali na vse,
kar prihaja ... Še poleti je življenje cvetelo in obetalo, takrat
je vse še nekam izgledalo. In letos junija bi tako spet skupaj
praznovali. Takrat bi spet povedala kaj veselega – tako pa se
s temi besedami – poslavljamo …
V imenu vseh sodelavcev se zahvaljujem, da smo bili lahko
del Mihovega življenja. Zahvaljujem se za vse misli in ideje,
ki jih je delil z nami, predvsem pa za zgled; kako izražati gostoljubje, spoštovanje in dobrodošlico gostom.
Dragi Miha, počivaj v miru.
Klavdija Mlekuž in Petra Čarman v imenu sodelavcev
in prijateljev

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Tel.: 04-58 09 800, faks: 04-58 09 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
E-pošta:obcina@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Žirija za priznanja

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

RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Kranjska Gora za leto 2018 za:
I. ČASTNI OBČAN - OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA
se podeljuje:
Občanom - občankam Občine Kranjska Gora, drugim držav
ljanom - 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.
II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Posameznikom - posameznicam za izjemno življenjsko delo,
dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega pomena.

http: obcina.kranjska-gora.si

Podeli se največ eno priznanje zlati grb Občine Kranjska Gora.
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 ustvarjalnosti za njihove uspehe ter prizadevanja
na posameznih področjih življenja in dela.
Podeli se praviloma največ tri priznanja Občine Kranjska Gora.

Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine
Kranjska Gora so lahko občani - občanke, podjetja, društva,
skupine občanov - občank in druge pravne osebe.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
POMEMBNO:
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke
predlaganega prejemnika priznanja, vrsta predlaganega
priznanja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi) posredujte
v zaprtih kuvertah na naslov: Žirija za priznanja Občine
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora s pripisom – PRIJAVA NA RAZPIS, ne odpiraj!
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki jih
bo prejela do srede, 9. maja 2018, do 12. ure.
Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Kranjska Gora ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na
naslovu http://obcina.kranjska-gora.si/
Št.: 032-5/2015-9
Datum: 29. 3. 2018
Žirija za priznanja
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Športno
druženje
Na povabilo društva invalidov Sorizi
e speranze s Trbiža so se člani Društva invalidov Kranjska Gora 3. marca
udeležili skupnih športnih aktivnosti
društev iz Trbiža in okolice na snegu.
Iz Kranjske Gore se je srečanja udeležilo šest tekmovalcev in trije spremljevalci, je povedala gospa Anemarie
Tempfer iz Rateč. "Po končanem tekmovanju smo dobili prigrizke in topel
čaj. Nato smo se odpravili v hotel Serenisima, kjer je bila podelitev medalj
vsem tekmovalcem in kosilo, ki mu je
sledilo prijetno druženje. Bilo je lepo
videti, kako veseli in razigrani so bili
tako težki invalidi. Na koncu sem se
organizatorju zahvalila in izrazila
upanje, da nam bodo sredstva dopuščala, da v poletnem času ali v prihodnji zimi tudi naše društvo organizira
podobno druženje."

Čezmejnega športnega srečanja so se udeležili tudi invalidi iz kranjskogorskega društva.

Četrta knjiga
o dojenčkih
KARMEN SLUGA
V začetku maja bo izšla četrta knjiga Ane
Kersnik Žvab iz Kranjske Gore, ki bo namenjena dojenčkom in novopečenim
staršem. V njej bodo navodila, kako ravnati z dojenčkom, da se bo pravilno razvijal. Kako dojenčka pravilno pestovati,
previjati, kako se z njim varno igrati … Kot
vaditeljica aerobike, pilatesa, manekenka, fotomodel, plesalka in inštruktorica
joge Ana namreč ve, kako pomembno je
ohranjati svojo vitalnost, zdravje in postavo. V vlogi mamice pa je ugotovila, da
ni kaj dosti gradiva o jogi za nosečnice,
zato je sklenila združiti svojo ljubezen
do materinstva in joge ter svoje znanje in
izkušnje v knjigi deliti tudi z drugimi mamicami. Ana je sicer izdala že tri knjige o
jogi in zdravju: Joga za nosečnice, Joga
mami in dojenček ter Srčna joga – jogijski
priročnik za zdravo in močno srce.

Alpska cesta 43 I 4248 Lesce I www.avtomony.si I T: 04 53 53 805
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Petek, 6. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob
18.00

Torek, 10. aprila • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30
ALPSKA JOGA

KONCERT SREDNJE ŠOLE JESENICE

Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Organizator: Srednja šola Jesenice
Info: info@ssj-jesenice.si, 04 581 31 00
Petek, 6. aprila • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00
ČUT DO SOČLOVEKA IN LJUBEZEN DO GORA: 70 LET GRS BOHINJ
Odprtje muzejske razstave

Četrtek, 12. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 19.30
BRANISLAV NUŠIĆ, ŽALUJOČA DRUŽINA
Strupena komedija o lažeh, pohlepu in lovu na dediščino, SLG Celje in
PG Kranj

Organizator: GMJ – SPM in Gorenjski muzej
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Sobota, 7. aprila • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30
PLEŠEJO Z D'NARJEM

POTOPISNO PREDAVANJE O NOVI ZELANDIJI
Predavateljica Manca Čujež

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora;
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Sobota, 7. aprila • Gozd - Martuljek, dvorana gasilskega doma,
ob 19.00

Petek, 13. aprila • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

TONE PARTLJIČ: NA SVIDENJE NAD ZVEZDAMI
KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje
Organizator: KUD Gozd Martuljek; info: marija.mertelj@gmail.com
Sobota, 7. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
9.00–18.00
METEORITA 2018
Slovenski domišljijski junaki s super močmi
Organizator: Društvo za razvoj turizma Jesenice
Info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Četrtek, 12. aprila • Kranjska Gora, knjižnica, ob 19.30

CONSTRUCTIVE ALPS
Mednarodna arhitekturna razstava
Organizator: GMJ- SPM, Alpska konvencija
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30
Petek, 13. aprila • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 17.00
RAZSTAVA ROČNIH DEL
Ogled: petek do 19.00, sobota in nedelja od 9.00 do 19.00
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
Info: kud.dovje@gmail.com

Sobota, 7. aprila–nedelja, 8. aprila • Kranjska Gora, Hotel Alpina

Petek, 13. aprila–sobota, 14. aprila • Kranjska Gora, Restavracija
Montana, Casinò Korona, od 19.00 dalje

POPOLNI VIKEND ODKLOP ZA ŽENSKE

JADRANSKI MAESTRALI

Vikend seminar, namenjen ženskam

Glasbena animacija v restavraciji

Organizator: Hotel Alpina in Matjaž Slovša
Info: info@hotelalpinaslovenia.com

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

Ponedeljek, 9. aprila • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00

Sobota, 14. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 19.30
IGRE RITMA

MOUNTAIN PILATES
Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886
Ponedeljek, 9. aprila • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 16.00

Neža Torkar in Romana Šimbera
Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

NA VRHU GORA, BLIZU NEBA

Nedelja, 15. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 19.30

Voden ogled občasne razstave o svetlobnih pojavih v gorah in
njihovem nastanku z zanimivimi fizikalnimi poskusi

LUCIJA VIDIC, POKLJUŠKI ZDRAVNIK
Veseloigra

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Goran Ilič
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 380 67 32
Ponedeljek, 9. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Ob 18.00
IZTOK VALIČ, SNEGULJČICA
Pravljica za otroke in odrasle
Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Organizator: KUD Kamot Zasip; info: 040 743 398
gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Ponedeljek, 16. aprila • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00
MOUNTAIN PILATES
Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886
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Torek, 17. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 9.00
IZTOK VALIČ, SNEGULJČICA
Pravljica za otroke in odrasle

Sobota, 21. aprila • Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, ob 11.00

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Sobota, 21. aprila • Kranjska Gora, Igralni salon Casino Larix,
ob 21.00

Torek, 17. aprila • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30
ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180
Četrtek, 19. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30
ČUFARJEV MARATON 2018, ALAN AYCKBOURN,
LJUBEZEN DRUGE POLOVICE
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
Petek, 20. aprila • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.30
JANEZ VRZEL: RDEČI PRESTOLNICI

BLAGOSLOV MOTORJEV
Organizator: TD Kranjska Gora, info: klavdija.gomboc@kr-gora.si

KONCERT ZASEDBE DIE KAISER
Organizator: Hit Larix, d. d. – Igralni salon Casino Larix
Info: +386 (0)4 588 47 18 ali +386 (0)4 588 47 08
Ponedeljek, 23. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 19.30
ČUFARJEV MARATON 2018, MILAN JESIH, KRONAN NOREC
Gimnazijski teater in Teater, prof.
Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si,
04 5833 100
Ponedeljek, 23. aprila • Kranjska Gora, knjižnica, ob 17.00

Predavanje o Moskvi in Pekingu

BRALNI KLUB

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana
Info: kud.dovje@gmail.com; Marsel Gomboc 040 241 660

Vodi Benjamin Gracer

Petek, 20. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 19.30
ČUFARJEV MARATON 2018, FRIEDRICH DÜRENMATT,
PORTRET PLANETA

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Knjižnica Kranjska Gora;
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si
Ponedeljek, 23. aprila • Kranjska Gora, Ramada Resort,
ob 18.00

GTČ Jesenice

MOUNTAIN PILATES

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886

Petek, 20. aprila–nedelja, 22. aprila • Kranjska Gora, od 8.00 dalje
IMBA SUMMIT 2018

Torek, 24. aprila • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

Organizator: IMBA Europe; info: mark.torsius@imba-europe.nl
ali 04 580 94 40

ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 20. aprila • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

Torek, 24. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Ob 19.30

VARSTVO ZAVAROVANIH IN OGROŽENIH RASTLIN IN PRIMER
PRAKSE, KI SE IZVAJA PRI VELIKONOČNICI
Muzejski večer
Organizator: GMJ – SPM, Turistično olepševalno društvo Ponikva in
Zavod za varstvo narave Kranj; info: neli.stular@planinskimuzej.si
08 380 67 32
Sobota, 21. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 17.00
ČUFARJEV MARATON 2018, A. T. LINHART, MATIČEK
Gledališče Julke Dolžan

ČUFARJEV MARATON 2018, FERI LAINŠČEK, PETELINJI ZAJTRK
GTČ Jesenice in Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si,
04 5833 100
Torek, 24. aprila • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00
ETNOLOGIJA, ZBIRKE IN PRVA VOJNA
Gostujoča etnološka razstava

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice in Goriški muzej
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

Sobota, 21. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Ob 19.30

Sreda, 25. aprila • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice,
ob 19.30

ČUFARJEV MARATON 2018, RODINOVI GREHI, IGRANI RECITAL

ČUFARJEV MARATON 2018, ALDO NICOLAJ, ŽENSKA JE ŽENSKA

GTČ Jesenice

Gledališče AKSA

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 5833 100
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Sreda, 25. aprila • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00
PEKA KRUHA IN IZDELAVA MASLA
Etnološka delavnica
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
Petek, 27. aprila • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.00
HUMANUP
Metode namestitve prvega vratnega vretenca (atlasa)
Organizator: HumanUp; info: maria.robic@yahoo.com
Maria Robič 031 816 121
Sobota, 28. aprila • Kranjska Gora, Ljudski dom, 15.30–22.00
MOJ KINO
Leo Da Vinci: Misija Mona Lisa // 15.30
Peter Zajec // 17.00
Polnočno sonce // 18.45
Ne z mojo hčerko // 20.30
Cena vstopnice: 6,5 EUR, člani Mojkino Klub 4,99 EUR, otroška 3,99
EUR (velja samo za risanke)
Prodajna mesta vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom
Kranjska Gora (eno uro pred začetkom predvajanja filma)
Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.si
Sobota, 28. aprila • Mojstrana, zbor za Pošto (Savska cesta 1)
Ob 10.00
RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Obvezne predprijave.
Organizator: Marsel Gomboc; info: marselgomboc12@gmail.com,
Marsel Gomboc 040 241 660
Ponedeljek, 30. aprila • Kranjska Gora, Ramada Resort, ob 18.00
MOUNTAIN PILATES
Organizator: Hit Alpinea in Ana Kersnik Žvab
Info: ana.kersnik@gmail.com, 051 274 886
Ponedeljek, 30. aprila • Dovje, Karavla, od 21.00 dalje
KRESOVANJE NAD DOVJEM
Organizator: Turistično društvo Dovje Mojstrana
Info: info@mojstrana.com, 08 380 67 30
Ponedeljek, 30. aprila • Gozd - Martuljek, travnik pri hiški ŠD Varpa
Od 19.00 dalje
KRESOVANJE V GOZDU - MARTULJKU
Organizator: Turistično društvo Gozd Martuljek
Info: cvetka.pavlovcic@gmail.com
Torek, 1. maja • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30
ALPSKA JOGA
Organizator: Ana Pirih; info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

RAZSTAVE
STALNA RAZSTAVA: »VZPON NA GORO«
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej
Info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: »SLOVENSKE
GORE V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV«
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej
Info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: »MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE«
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski
muzej; info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30
STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Liznjekova domačija, 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si
MUZEJSKA RAZSTAVA: »ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT V DOLINI«
• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija,
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si, zdenka.tahir@gmj.si
STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA
• Rateče, Kajžnkova hiša
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA
RATEČ: »JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA«
• Rateče, Kajžnkova hiša
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice
Info: Kajžnkova hiša, 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si
DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA, MEDINSTITUCIONALNA
RAZSTAVA OB 100. OBLETNICI ROJSTVA
• Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Gorenjski muzej in GMJ
Info: natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si
Petek, 10. novembra 2017–torek, 12. junija 2018 • Mojstrana
Slovenski planinski muzej
NA VRHU GORA BLIZU NEBA, RAZSTAVA O NASTANKU SVETLOBNIH
POJAVOV V GORAH
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej;
info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

april 2018
Petek, 2. februarja–nedelja, 8. aprila • Kranjska Gora, Liznjekova
domačija
MUZEJSKA RAZSTAVA: SLIKE LETNI ČASI MARJETE ŽOHAR IN
SPOMINKI OKRUŠKI Z GORA MARINKE URŠIČ
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija, 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si, zdenka.tahir@gmj.si
Petek, 6. aprila–ponedeljek, 7. maja • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
ČUT DO SOČLOVEKA IN LJUBEZEN DO GORA: 70 LET GRS BOHINJ
Muzejska razstava
Organizator: GMJ – SPM, Gorenjski muzej
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Trije iz Zgornjesavske doline
ALENKA BRUN

Paša za oči
Dekleta in žene iz Rateč so pod okriljem Turističnega društva
Rateče - Planica (Sekcija za ročna dela) tudi letos v času materinskega dne pripravile razstavo ročnih del, ki jih ustvarjajo vso
zimo. Obiskovalci so prišli od blizu in daleč, navdušenja pa seveda ni manjkalo. Priznati je treba, da so Ratečanke res prave
mojstrice vezenja, kvačkanja, pletenja, izdelovanja žokov … Na
izdelkih so prevladovale žive barve, cvetlični motivi, kot se za
prihajajočo pomlad tudi spodobi.

a
recepti iz gorenjskeg
gl asa zbrani v knjigi

Pred kratkim smo na drugem predizboru za najlepšega Slovenca
v Šentilju dobili še eno skupino fantov, ki si je prislužila vstopnico za polfinale. Med njimi so trije iz Kranjske Gore: 18-letni Tanej
Junež, leto dni starejši Tim Oman in 21-letni Nenad Radenkoski.
Tako bo v polfinalu aprila v Ljubljani od skupno trinajstih tekmovalcev kar osem Gorenjcev. Letos so organizatorji uvedli vrsto
sprememb, in sicer z namenom, da novega najlepšega Slovenca
odlično pripravijo na svetovni izbor Mister International, kamor
se zmagovalec izbora Mister Slovenije vrača po treh letih. Zadnji
Slovenec, ki se je udeležil svetovnega izbora, je mister Slovenije
2014 Mitja Nadižar, ki je pred tremi leti v Južni Koreji osvojil zavidljivi naslov četrtega spremljevalca mistra sveta.

Tanej Junež, Tim Oman in Nenad Radenkoski so se uvrstili v
polfinale izbora za letošnjega najlepšega Slovenca. Najdemo jih
v zgornji vrsti: skrajno desni je Tim, tretji z desne je Nenad in prvi
z leve je Tanej. / Foto: arhiv predizbora (Luka Brataševec)

glasu, Bleiweisova cesta 4
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem
01 42 41 ali
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www.gorenjskiglas.si

