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Na stotine novic in zanimivih zgodb vam kot vrtnica v polnem razcvetu cvetov  
v vaše domove vsak torek in petek prinaša Gorenjski glas.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in se naročite  
na osrednji gorenjski časopis. Naročnina prinaša lepe popuste.

Za več informacij pokličite 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si

Lokalna novica je kraljica
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Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
v nakladi 19.230 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 

Zgornjesav΄c 

Naslovnica: Večerni poletni pogled na 
Julijske Alpe / Foto: Andrej Tarfila
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SUZANA P. KOVAČIČ

Na srečo, kot je na seji občinskega sveta 26. avgusta pou-
daril župan Janez Hrovat, sta poletna meseca imela precej 
boljšo turistično sliko, kot so junija smeli upati, in tudi v 
jesen zrejo z večjim optimizmom. Po koncu epidemije so šle 
napovedi v smeri, da bo v občini iz naslova turističnih taks, 
koncesnin, davkov (najmanj) 50-odstotni izpad prihodka v 
občinski proračun, kot kaže zdaj, bo ta izpad vendarle nižji 
(približno 30-odstoten). Znova je župan pohvalil odločitev 
slovenske vlade glede turističnih bonov (občina Kranjska 
Gora je na drugem mestu po unovčenju bonov) ter domači-
ne, gostitelje, ki delujejo v smeri prepoznavnosti destinacije 
in znajo ceniti slovenskega gosta. 
Dodaten denar bodo zagotovili za sanacijo zemeljskega pla-
zu nad vodnim zajetjem Jurež, za vrtino v Kranjski Gori po-
leg Best Western Hotela (nekdanjega Leka) in za obnovo vo-
dovoda Naselje pod hribom v Spodnjih Rutah. Sanirali bodo 
še dva kraka v Naselju Slavka Černeta v Kranjski Gori, kjer 
že obnavljajo meteorno kanalizacijo, del vodovoda, dograju-
jejo javno razsvetljavo in rekonstruirajo vozišče. V Ratečah 
bodo v sklopu obnove elektro omrežja obnovili cesto v Žalje. 
Nekaj več sredstev bo šlo za vzdrževanje zelenic zaradi pove-
čanega obsega dela, dodali so sredstva za visečo brv v Jasni 
in za popravilo strehe na Slovenskem planinskem muzeju. 
Manjkajoči del pločnika v Kranjski Gori ob Vršiški cesti bo 
občina zgradila skupaj z državo, ki bo sanirala cesto na re-

laciji TGC–Jasna. Ob tem je svetnik Žiga Židan predlagal, naj 
sočasno umestijo tudi kolesarsko pot do Jasne. Župan se je 
strinjal, da je to črna točka predvsem v poletnih mesecih, o 
tem se bodo še pogovorili, prav tako bo občina morala pri-
hodnje leto – sočasno s sanacijo te ceste – zagotoviti sred-
stva za obnovo kanalizacijskega sistema. 
Skupni znesek dodatnih odhodkov je z drugim rebalan-
som nekaj več kot 460 tisoč evrov, ki so jih prerazporedili 
iz dveh projektov; letos še ne bo gradnje pločnika v Gozdu 
- Martuljku (se pa že pripravlja projektna dokumentacija), 
za parkirišča v projektu umirjanja prometa v dolino Vrata 
pa je zagotovljeno še dovolj denarja v proračunu.
Župan Hrovat je povzel še druge investicije (nekatere že iz-
vajajo, druge še bodo), ki so manjše, a za kakovost bivanja 
enako pomembne, kot so obnove ceste na Dovjem od kam-
pa proti vasi, Pod Bregom v Kranjski Gori, nekaj odsekov v 
Podkorenu in tudi do Doma Viharnik v Kranjski Gori, kjer je 
bila cesta v že zelo slabem stanju, sanacija pa je bila potreb-
na zaradi prevozov z reševalnimi vozili. Med investicijami je 
tudi pločnik v Mojstrani od muzeja do "fabrke", ureditev več 
pešpoti, postavitev cvetličnih korit na Dovjem in v Radovni ... 

Drugi rebalans občinskega proračuna
Občinski svetniki so potrdili drugi rebalans proračuna, v katerem bodo dodatna 
sredstva namenili tudi reševanju problematike oskrbe s pitno vodo.

Podjetje Nivo Eko je začelo gradnjo zadrževalnika vode na Belci, 
visokega deset metrov in širokega šestdeset metrov. Še zelo živ 
je namreč spomin, kako je v letih 2018 in 2019 močno deževje na 
Belci poskrbelo za plazenje zemlje ter nanos večjih količin skal 
in peska v dolino, zaradi česar so bile ogrožene okoliške hiše. 
Skalni podor so pristojne službe tudi minirale, gozdna cesta je 
bila popolnoma uničena. »Zadrževalnik vode bo s svojo veliko-
stjo in lego zagotavljal varnost vaščanom Belce, ki so trepetali 
ob vsakem večjem deževju. Za to gre velika zahvala vodji Sektor-
ja območja zgornje Save Urbanu Ilcu, ki je sprevidel razsežnost 
problema in se zavzel za sanacijo,« z zadovoljstvom poudarja 
kranjskogorski župan Janez Hrovat in dodaja: »S tem smo naredili 
velik korak, da se pretečo Belco umiri in da so ljudje lahko varni. 
Zadrževalnik naj bi bil narejen v treh mesecih, tako da verjamem, 
da bo do začetka zime dograjen in prevzet.« K. S.

Začetek gradnje zadrževalnika 
vode na Belci

Zadrževalnik naj bi bil narejen v treh mesecih.

Obnova meteorne kanalizacije, dela vodovoda, 
dograditev javne razsvetljave in rekonstrukcija 
vozišča v Naselju Slavka Černeta v Kranjski 
Gori je ena večjih letošnjih investicij.
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Poletja je skorajda konec, naši naj-
mlajši so si oprtali šolske torbe in ob 
zvoku šolskih zvoncev smo zakorakali 
v jesen. Kako lepa in čarobna zna biti 
jesen v naših krajih, vemo prav pre-
bivalci krajev pod Triglavom. In ko se 
začnejo rumeno barvati macesni na 
prepadnih policah zlatorogovega kra-
ljestva, ko prvi sneg tako kot te dni po-
beli vrhove naših gora, takrat si tudi 
ljudje, ki celo sezono garajo od jutra 
do noči, lahko vzamejo kakšen dan 
zase in svoje najbližje.
Sploh letošnje leto, ki ga je zaznamo-
vala epidemija covida-19, pa turistični 
boni kot dobra ideja naše oblasti, ima-
mo vsi lepo priložnost, da kakšen dan 
namenimo sebi in se pustimo razvaja-
ti v svoji lepi in kljub majhnosti še ve-
dno dokaj neraziskani deželi. Toliko le-
pih kotičkov, zanimivosti in pestrosti, 
kot jih premore naša domovina, nima 
marsikatera velika država. Prav zato 
vam predlagam in toplo priporočam, 
da koristno izkoristite ponujeno roko.

Jesen pa je tudi čas obračunov, za-
dnjih gradbenih del pred zimo – pa 
seveda vizij in programov za priho-
dnost. Kar nekaj investicij se dogaja 
po celotni občini, seveda zaradi posle-
dice koronakrize ne toliko, kot smo si 
želeli, pa vendar se dogaja. Posledica 
obilnih padavin in aktivnega zemelj-
skega odrona je tudi kaljenje vode na 
zajetju Jurež nad Srednjim Vrhom. To 
zajetje je glavni vodni vir za naselja 
Podkoren, Kranjska Gora, Gozd - Mar-
tuljek in Srednji Vrh. Študije in stroka 
so si enotne glede sanacije. Ureditev 
plazu ter vodotoka bo velik finančni 
zalogaj, ki smo ga kot prioriteto uvr-
stili v rebalans občinskega proraču-
na, kajti voda je in ostaja glavna ži-
vljenjska dobrina 21. stoletja. Sanacijo 
bomo začeli že letošnjo jesen in upam 
na čimprejšnjo ureditev razmer glede 
kaljenja vode.
Seveda naj vam ob koncu zaželim 
veliko lepih, sončnih jesenskih dni, 
bogate darove narave v vaših vrtovih 

in na poljih in seveda veliko veselja 
in novega znanja otrokom na njiho-
vi poti odraščanja, ki jo bodo v veliki 
meri preživljali v lepih in s programi 
bogatih hramih učenosti v Mojstrani 
in Kranjski Gori.

 Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

Svetnik Izidor Podgornik je na avgustovski seji občinskega sve-
ta občine Kranjska Gora predlagal, naj na naslednjo sejo pova-
bijo predstavnika Občine Jesenice in jeseniške bolnišnice, da 
jim predstavijo njihov pogled na umestitev regijske bolnišnice. 
Z upanjem, da se regijska bolnišnica umesti v jeseniški občini, 
ker bi bilo to dobro tudi za Zgornjesavso dolino. S. K. 

Umestitev regijske bolnišnice

Občinski svetniki so na zadnji, avgustovski seji potrdili višino 
subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za letošnje leto v višini 
šestdeset tisoč evrov. S sprejemom sklepa se cena storitve rav-
nanja s komunalnimi odpadki (zbiranje in odlaganje odpadkov) 
nekoliko zniža gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih de-
javnosti. S. K.

Subvencionirana cena ravnanja  
z odpadki Z akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki poteka tretje leto 

zapored v več planinskih kočah, dokazujejo, da smo kot družba 
zmožni delovati inkluzivno, vključujoče. Gluhi bodo v soboto in 
nedeljo, 5. in 6. septembra, stregli v planinskem domu Tamar. Do 
doma Tamar bodo v soboto iz Planice prišli tudi gibalno ovira-
ni na invalidskih vozičkih, izhodišče bo v Planici ob 9.30. Akcijo 
organizirata odbor Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi 
potrebami pri Planinski zvezi Slovenije in Mladinsko društvo za 
osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop. Kot so še sporočili iz doma 
Tamar, bo v soboto, 26. septembra, tudi pohod Za več močnih 
utripov, s katerim želijo seznaniti javnost z metodo zdravljenja 
ECMO (zunajtelesno membransko oksigenacijo), ki je namenjena 
bolnikom z najtežjo obliko odpovedovanja srca in/ali pljuč. S. K.

Gluhi bodo stregli v domu Tamar

V soboto, 5. septembra, bo čezmejno srečanje na Dobraču. Zbor 
bo ob 8.30 na parkirišču na Rožtrati. Kot je sporočil Matjaž Pod-
lipnik, koordinator za turizem v Slovenskem planinskem muze-
ju v Mojstrani, so vsaj trije razlogi, da se pridružite: "Srečali se 
bomo z rojaki z druge strani Karavank in iz Kanalske doline. Po-
gled z Dobrača na Ziljsko dolino je eden od najlepših pogledov, 
ki jih premore Avstrija. Videli bomo, kako lepo in preprosto se 
da urediti promet na gorskih cestah." Srečanje skupaj pripra-
vljajo društva in organizatorji iz avstrijske Koroške, Kanalske 
doline, iz naše strani pa Slovenski planinski muzej in Turistično 
društvo Dovje - Mojstrana. S. K.

Čezmejno srečanje na Dobraču
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URŠA PETERNEL

Na Hrušici so stekla prva dela pri iz-
kopu druge cevi avtocestnega predora 
Karavanke. Doslej so potekala pripra-
vljalna dela in dela na predvkopu, 
zdaj pa se je začel sam izkop. Izvajalec 
je turško podjetje Cengiz Insaat, inve-
stitor Dars, pogodbena vrednost del pa 
98,5 milijona evrov.
Izvajalec ima po pogodbi za gradnjo 
62 mesecev časa, torej naj bi gradbe-
na dela zaključili do maja 2025. Strani 
naj bi mejo prebili leta 2022. 
Avstrijci so izvajalca Arge Swietelsky 
Tunnelbau v delo uvedli septembra 
2018, doslej so izkopali že skoraj tri kilo-
metre druge cevi, pri nas pa se je zaradi 
pritožb na izbiro izvajalca ter kasneje še 
pandemije postopek močno zavlekel.
Na Hrušici v bližini krožišča je že po-
stavljeno tudi naselje za turške delav-
ce, ki bodo sodelovali pri gradnji. Ti v 
Slovenijo prihajajo postopoma, za zdaj 
jih je na gradbišču okrog štirideset, 

delalo pa naj bi jih največ 150. Po na-
povedih naj bi za dela izven predora 
Cengiz najel tudi domače delavce, po 
oceni največ trideset. 
Gradbišče je uradno v kranjskogor-
ski občini, kjer naj bi uredili tudi več 
odlagališč izkopanega materiala. Ob 
gradnji naj bi na slovenski strani na-
stalo 428 tisoč kubičnih metrov mate-
riala, odlagali ga bodo na predvidenih 
lokacijah, ki so določene z državnim 
prostorskim načrtom. 
Kot izhaja iz načrta, je določenih šest 
lokacij za viške izkopa, zvečine so na 
degradiranih območjih v jeseniški in 
kranjskogorski občini: na degradira-
nem območju ob Savi Dolinki vzhodno 
od Mojstrane, na degradiranem obmo-
čju pred čistilno napravo vzhodno od 
Gozda - Martuljka, ob vzhodnem robu 
počivališča Jesenice, ob avtocestnem 
izvozu Jesenice zahod, ob avtocesti na-
sproti cestninske postaje Hrušica ter 
med regionalno cesto in Savo Dolinko 
pri portalnem območju. Na dodatni lo-

kaciji na Plavškem travniku pa naj bi 
viške zemeljskega izkopa skladiščili za-
časno, v času gradnje, po končani gra-
dnji naj bi vzpostavili prvotno stanje.
Kot so pojasnili na Darsu, bodo viške 
materiala odvažali s tovornjaki, do 
vseh lokacij je dovoz že urejen oziro-
ma ga bodo uredili, v glavnem pa bodo 
uporabljali regionalno cesto od gradbi-
šča do odcepa za Mojstrano. Odloženi 
material bodo razgrinjali po plasteh 
ter zvaljali do predvidene zbitosti. 
Kot so poudarili, bodo v času prevažanja 
opravljali monitoring hrupa in prahu, 
ceste so dolžni čistiti, v bližini večjih od-
lagališč pa ni stanovanjskih objektov.
Kot izhaja iz državnega prostorskega 
načrta, bodo po zaključku del lokacije 
viškov izkopa krajinsko uredili: pose-
jali travo in zasadili drevje in grmov-
nice, zlasti avtohtone vrste. Pri tem 
naj bi posebno pozornost namenili 
preprečitvi naselitve in razvoja tujero-
dnih invazivnih rastlinskih vrst.

Začela se je gradnja druge predorske cevi
Prejšnji teden se je na Karavankah začelo zares: delavci turškega izvajalca Cengiz 
Insaat so začeli prva dela pri izkopu druge cevi avtocestnega predora Karavanke. 
Gradbišče je uradno v kranjskogorski občini, kjer bo tudi nekaj odlagališč viškov 
izkopanega materiala.

Drugo cev bodo zgradili vzhodno od sedanje.

Gradnjo druge cevi, ki bo 
trajala prihodnjih pet let, 
bo spremljala delovna 
skupina, v katero je bila kot 
predstavnica Občine Kranjska 
Gora imenovana Vesna 
Okršlar. V skupini so sicer še 
predstavniki Občine Jesenice, 
KS Hrušica, Darsa, Cengiza in 
DRI. Sestajali naj bi se enkrat 
mesečno, spremljali naj bi 
gradbena dela, skrbeli za 
prenos informacij in sprotno 
odpravljanje morebitnih težav. 
Na prvem sestanku so govorili 
tudi o obremenitvah cest med 
gradnjo.
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Jasna Chalet Resort je v sodelovanju s podjetjem Janez, ki se 
ukvarja s postavljanjem in upravljanjem parkirišč, v obmo-
čju jezera Jasna spremenil in na novo uredil režim parkira-
nja. "Manjše parkirišče ob Jasna Chalet Resort je namenjeno 
brezplačnemu parkiranju za goste apartmajev. Posebej ozna-
čenih je 16 parkirnih mest za motoriste kot postanek pred 
ali po prihodu z Vršiča, parkirišče s prilagojenim sistemom 
zapornic motoristom omogoča prosto prehajanje. Brezplačno 
po predhodni najavi s klicem na recepcijo Jasna Chalet Re-
sorta – na telefonsko številko 041 903 090 – pa lahko parkirajo 
tudi invalidi in družine z otroki s posebnimi potrebami," je 
povedala Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora. 
Večje parkirišče ima po novem zapornice, parkiranje je 
plačljivo. »Plačilo je brezstično na parkomatu. Prvih deset 
minut parkiranja je brezplačnih, prva in druga ura stane 
en evro in vsaka nadaljnja ura dva evra. Nočno parkiranje 
(med 20. in 8. uro) stane osem evrov. Ob vstopu na parki-
rišče obiskovalci prejmejo parkirno kartico, ki jo ob izhodu 
vrnejo; kartica se vrne v sistem in se ponovno uporabi. S 
tem načinom želimo še naprej slediti viziji zelene politike 

Občine Kranjska Gora in Slovenske turistične organizaci-
je,« je še pojasnila Mežkova. Obiskovalce pa, skladno z na-
čelom trajnostne mobilnosti, pri Turizmu Kranjska Gora 
spodbujajo tudi k temu, da do jezera Jasna pridejo peš ali s 
kolesom po lepo urejeni Romantični poti.

Spremenjen parkirni režim ob jezeru Jasna

Posebej označenih je 16 brezplačnih parkirnih mest za motoriste. 
/ Foto: Turizem Kranjska Gora

SIMON ŠUBIC, FOTO: PGD KRANJSKA GORA

Z odstranjevanjem podrtih dreves in krpanjem lukenj na 
strehah, s katerih je veter odnesel strešnike, so imeli med 
neurjem 30. avgusta dopoldan polne roke dela predvsem 
kranjskogorski in podkorenski gasilci. Zaradi podrtega 
drevja sta bili med drugim zaprti tudi cesti na Vršič in na 
Korenskem sedlu, je poročala Policijska uprava Kranj. 
Kranjskogorski gasilci so posredovali šestkrat, je razložil 
njihov predsednik Peter Hojnik. »Dvakrat smo posredova-
li zaradi odkritja strehe, enkrat zaradi podrtega dimnika, 
na treh lokacijah pa smo bili zaradi odstranitve drevja,« 
je povedal. Zaradi močnega vetra so morali intervencije, 
v katerih so uporabljali tudi gasilsko avtolestev, občasno 
prekinjati, je še razložil.
Predsednik PGD Podkoren Rok Gregori je razložil, da so bile 
njihove intervencije skoncentrirane na Korenskem sedlu, 
kjer so s ceste pri bivši stražnici odstranili dve podrti dre-

vesi, prav tako dve drevesi so morali umakniti z glavne ce-
ste. Odstranili so tudi drevo, ki se je zaradi močnega sunka 
vetra napol izruvalo in ogrožalo hišo, nad katero je viselo. 
Pomagali so tudi domačinu, ki mu je s strehe odpihnilo ne-
kaj strešnikov.  
Oba sogovornika sta še poudarila, da je tako močan veter 
za Zgornjesavsko dolino precej neobičajen. 

Veter podrl več dreves 
in odpihnil strešnike
Minulo nedeljo je močan veter 
preglavice povzročil tudi v občini 
Kranjska Gora. 

Odstranjevanje viseče jelke v Kranjski Gori 
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SUZANA P. KOVAČIČ

Po podatkih finančne uprave je do 23. avgusta 511.554 dr-
žavljanov Slovenije ali približno četrtina vseh deloma ali v 
celoti unovčilo turistični bon, kar predstavlja nekaj manj 
kot 70 milijonov evrov ali približno petino celotne vredno-
sti bonov. Skoraj 56 tisoč upravičencev je bon preneslo na 
sorodnike, to so storili predvsem starejši, saj je povpreč-
na starost teh 64 let. Največ bonov, za 13,3 milijona evrov, 
so upravičenci unovčili pri ponudnikih v občini Piran, na 
drugem mestu je Kranjska Gora, kjer so jih unovčili za 4,9 
milijona evrov, na tretjem mestu je Bohinj s štirimi mili-
joni evrov in na osmem mestu Bled, kjer je bilo unovčenih 
za 2,7 milijona evrov bonov. 

REZERVACIJE ŽE ZA SEPTEMBER

Elizabeta Skumavc iz Turizma Kranjska Gora je povedala, 
da povpraševanja in rezervacije na destinaciji Kranjska 
Gora v večini prihajajo od slovenskih gostov, nekaj rezer-
vacij predvsem tujih gostov je ostalo še iz časov pred epi-
demijo. Med tujimi je bilo junija največ gostov iz nemško 
govorečih držav in Čehov, zaznali so porast madžarskih 
gostov.
Tudi julija so prednjačili slovenski gostje (tudi z unovče-
njem turističnih bonov), sledili so gostje iz Češke, Italije, 
Avstrije, Madžarske, Nemčije in Nizozemske. »Glede na 
rezervacijski sistem in poročila turističnega gospodar-
stva naj bi bila zasedenost prenočitvenih kapacitet (sob 
in apartmajev) okoli 97-odstotna. Ob koncih tedna pa je 
praktično polna zasedenost in brez vnaprejšnje rezervacije 
je težko dobiti prosto zasebno ali hotelsko sobo oz. apart-
ma. Julija je bilo na destinaciji približno 125 tisoč nočitev; 
v hotelih v povprečju gostje ostanejo tri dni, v apartmajih 
v povprečju štiri dni,« je ponazorila sogovornica. Sloven-
ski gosti so v preteklosti v Kranjski Gori predstavljali okoli 
35 odstotkov vseh gostov, letos okoli osemdeset odstotkov. 
»Slovenski gost je specifičen, na dopustu želi izkusiti čim 
več novih, nenavadnih in drugačnih aktivnosti. V Turizmu 
Kranjska Gora zato posvečamo posebno pozornost razvo-
ju produktov in paketov, ki obiskovalce navdušijo, kot so 
kolesarske enoslednice, ferate, gozdni velnes, padalstvo, 
gorsko e-kolesarstvo, golf, ribištvo, gorski tek, kulinarika 
na drugačen način ...« je poudarila Elizabeta Skumavc in 

dodala podatek, da so imeli julija v dveh kampih in glam-
pingih na destinaciji skupaj približno 12 tisoč nočitev.
Na destinaciji so imeli tudi avgust praktično polno zase-
den, edino v zadnjem tednu je bil rahel upad, a je bila za-

Poletna sezona kljub koronakrizi nad  
pričakovanji
Največ turističnih bonov, za 13,3 milijona evrov, so upravičenci do 23. avgusta 
unovčili pri ponudnikih v občini Piran, na drugem mestu je Kranjska Gora,  
kjer so jih unovčili za 4,9 milijona evrov, na tretjem mestu je Bohinj s štirimi 
milijoni evrov. 

Takole prijetno je bilo na zadnje avgustovsko petkovo popoldne v 
Jasni ...

... in tudi v rateških gostilnah so bili lahko zadovoljni z obiskom.



OBČINSKE NOVICE | 9 

sedenost še vedno okrog 95-odstotna. 
"Že kar nekaj povpraševanja in rezer-
vacij pa je za konce tedna v septem-
bru," je optimistično sklenila Elizabe-
ta Skumavc. 

ZADOVOLJNI TUDI V RATEČAH
Tina Brlogar iz Turističnega društva 
(TD) Rateče na veliko veselje ugota-
vlja, da so bile zasebne namestitve v 
glavni poletni sezoni v Ratečah polno 
zasedene. Kot dodaja: "Prav prijetno je 
bilo videti tudi registrske tablice, kot 
so Krško, Celje, Novo mesto, Maribor, 
Koper ... Med slovenskimi gosti je bilo 
veliko takšnih, ki cenijo našo gosto-
ljubnost in domačnost, ker so tudi 
sami takšni. Prav v veselje je bilo vi-
deti, kako še znajo pozdravljati, kar je 
nam, domačinom, še zelo blizu. Med 
tujimi, predvsem dnevnimi obisko-
valci, kot mi povedo rateški gostinci, 
pa prednjačijo Italijani. Manj je Av-
strijcev, ki sicer prav tako cenijo našo 
kulinariko, le da so v teh razmerah 
očitno malo bolj zadržani."
Kulturno-etnološka prireditev Vaški 
dan v Ratečah, ki je vsako leto 15. av-
gusta, je letos zaradi okoliščin novega 
koronavirusa žal odpadel. "Bili smo 
v dilemi, ali ga organizirati ali ne. 
Glede na to, da je to prireditev brez 
vstopnine, prosto dostopna vsem obi-
skovalcem, nismo mogli predvideti, 
kakšen bo obisk – in običajno je obisk 
odličen – zato si nismo upali tvegati. 
Tudi s strani domačinov, predvsem 
starejših, smo dobili potrditev, da 
smo se pri TD Rateče - Planica odločili 
pravilno, kajti odgovorno obnašanje 
v teh razmerah mora biti na prvem 
mestu," je pojasnila Brlogarjeva in 
dodala, da destinacija obiskovalcem 
nudi še toliko naravnih danosti, in-
frastrukture za različne aktivnosti, 
da so gostje že s tem v danih razme-
rah zadovoljni. Iz navedenih razlogov 
odpade letos tudi srečanje na Trome-
ji, ki poteka sicer vsako drugo nedeljo 
v septembru. Lani je bilo to srečanje 
jubilejno, že štirideseto po vrsti, in v 
vsej zgodovini je odpadlo samo dva-
krat – pred dvema letoma zaradi ne-
mogočih vremenskih razmer in letos 
zaradi koronavirusa. Na snidenje to-
rej prihodnje leto!

SUZANA P. KOVAČIČ

"Počitnic je konec, na cestah so znova 
otroci, ki so skrb vseh; torej staršev, 
voznikov in nas, policistov. Policisti 
jim bomo namenili veliko pozornosti. 
Naredili bomo vse, da nihče od otrok 
ne bo udeležen v prometni nesreči in 
da bodo na cestah varni. Pomagali 
nam bodo gasilci PGD Kranjska Gora 
in PGD Dovje ter člani občinskega sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu," je povedal Roland Brajič iz 
Policijske postaje Kranjska Gora. Kot 
je dejal, se bodo policisti s prvošolčki 
v teh dneh sprehodili po varni šolski 
poti, starši pa bodo dobili satelitski 
posnetek varne šolske poti in bilten 
z opisano potjo, učenci tudi knjižico 
Prvi koraki v svetu prometa in rume-
ne rutice. Otrokom bo v pomoč še šol-
ska »prometna služba«
"Policisti bodo v okolici šol in vrtcev 
prisotni celo šolsko leto. Pozorni bodo 
na hojo otrok, prečkanje cest, uporabo 
rutk in kresničk, pripetost z varno-
stnimi pasovi v vozilih, prevoze otrok, 
hitrost, pri kolesarjih na kolesarske 
čelade in brezhibnost kolesa ter še na 
marsikaj," je poudaril Brajič in dodal, 
da je velika odgovornost tudi na voz-
nikih in starših: "Voznik naj odstopi 
prednost pešcem in predvsem otro-
kom, da bodo lahko varno prečkali ce-
sto. Če otrok ali drug pešec stoji pred 
prehodom, naj mu ustavijo in ne, kot 
se velikokrat dogaja, da zgolj nekoli-
ko zmanjšajo hitrost in jih obvozijo. 
Na šolskih poteh naj vozijo posebej 
previdno, počasneje in na zadostni 
varnostni razdalji. Otroci morajo biti 
v vozilih pripeti z ustreznim zadrže-
valnim sistemom. Parkirajo naj pra-
vilno, saj z nepravilno ustavitvijo ali 
parkiranjem lahko ne samo ovirajo, 
temveč tudi ogrožajo otroke. Izogibajo 

pa naj se tudi rabi mobilnega telefona 
med vožnjo, ki nevarno preusmerja 
pozornost stran od ceste in dogajanja 
v prometu."
Otroci morajo imeti na poti v vrtec in 
prvi razred osnovne šole ter domov 
spremstvo polnoletne osebe. "Spre-
mljevalci so lahko tudi otroci, ki so 
starejši od 10 let, in mladoletniki, če 
to dovolijo otrokovi starši. Na starših 
je, da otroke naučijo varne udeležbe v 
prometu in da z njimi večkrat preho-
dijo šolsko pot. Seznaniti jih morajo 
z nevarnostmi in posebnostmi v pro-
metu. Od staršev je najbolj odvisno, 
kako varni bodo otroci, in naj nikar 
ne pozabijo na rumene rutice in kre-
sničke. Otroci morajo biti v prometu 
vidni," je še pozval Roland Brajič in 
sklenil s popotnico: "Policisti otrokom 
želimo varno in uspešno šolsko leto."
Da bi bilo učenje prometnih pravil za 
otroke lažje in hkrati zabavno, so po-
licisti izdelali posebno namizno igri-
co, ki jo najdete na povezavi: https://
www.facebook.com/policijaKR/po-
sts/2680752052142266.

Otroci morajo biti v prometu vidni
Policisti Policijske postaje Kranjska Gora skupaj z gasilci 
PGD Kranjska Gora in PGD Dovje ter člani občinskega 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
namenjajo veliko pozornosti varnosti otrok na šolski poti. 
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V zadnjih letih se obisk doline pove-
čuje, kar je pozitivno, po drugi strani 
pa vse to za seboj potegne tudi nekaj 
negativnih učinkov. Da bi zmanjšali te 
negativne učinke in dolino trajnostno 
ohranili, je občina pripravila projekt 
Umirjanje prometa v dolino Vrata. Lani 
so na primer zabeležili tudi čez 1400 
vozil na dan, letos avgusta še posebej 
ob koncih tedna več kot 1200 na dan, 
česar dolina ne prenese. Podžupan in 
koordinator projekta Bogdan Janša je 
povedal, da so porast prometa začeli 
zaznavati po letu 2014. Jeseni leta 2016 
so se na povabilo občine neformalno 
prvič usedli za skupno mizo nekateri 
deležniki in k iskanju ustreznih reši-
tev povabili ministrstvo za okolje in 
prostor, ministrstvo za infrastrukturo, 

Javni zavod Triglavski narodni park, 
Planinsko zvezo Slovenije, Turistično 
društvo Dovje - Mojstrana, Planinsko 
društvo Dovje - Mojstrana, Agrarno 
skupnost Dovje Mojstrana, lastnika 
Koče pri Peričniku. "Dosegli smo kon-
senz glede tega, kako naj bi ta gordij-
ski vozel umirjanja prometa v dolino 
Vrata spravili na skupni imenovalec, 
z omejitvijo števila vozil, dodatnimi 
parkirišči v Mojstrani (pri nekdanji 
železniški postaji, Slovenskem planin-
skem muzeju in ob žičnici, za kar že 
pridobivamo projektno dokumentacijo 
in gradbena dovoljenja) ter dostopom 
v dolino z javnim prevozom. Za zače-
tek bo to pol zaprti sistem, s poudar-
kom na uporabi javnega prevoza, ki bo 
hkrati in pod določenimi pogoji ome-
jenega števila vozil v dolini dopuščal 
parkiranje pri Koči pod slapom Perič-

nik, pred zapornico pred Aljaževim do-
mom in na še dveh lokacijah, o katerih 
se še dogovarjamo. Končni, trajnostni 
cilj projekta pa je, da se v dolino do-
stopa samo peš, s kolesom ali javnim 
prevozom; izjema bodo v obeh prime-
rih ostali lastniki parcel in objektov, 
gorsko reševalna služba, oskrbovanje 

planinskih koč. S tem bomo dosegli, 
da se dolina trajnostno prometno ure-
di, da se ohrani narava, zmanjša ko-
ličina komunalnih odpadkov, prepreči 
divje parkiranje na lastniških parcelah 
in zagotovi večja prometna varnost.«  
Cesta na relaciji Mojstrana–Vrata je 
državna, zato bo občina (s soglasjem 
občinskega sveta na seji 26. avgusta) 
na Vlado RS naslovila pobudo za njeno 
prekategorizacijo. "Potekajo namreč 
dogovori med državo in občino, da se 
cesta pred predajo v celoti asfaltira. Za 
prvi odsek do koče pri Peričniku je že 
pridobljeno okoljevarstveno soglasje. 
Ko bo prešla v občinsko upravljanje, bo 
občina lahko, skupaj s partnerji, učin-
kovito upravljala prometni režim," 
je poudaril Janša in dodal, da je novi 
koronavirus upravne postopke neko-
liko upočasnil, še zmeraj pa po njego-
vih besedah ostaja cilj, da najkasneje 
do leta 2022 vzpostavijo nov režim. 
Ne želi si usode Mangartskega sedla, 
kjer so čakali dolgih petindvajset let, 

Prometni režim v Vrata naj se uredi
Občinski svetniki so soglasno podprli pobudo za prenos dela državne ceste Moj-
strana–Vrata na Občino Kranjska Gora in brezplačen prenos državnih zemljišč na 
Občino. Občina si skupaj s partnerji že več let prizadeva trajnostno urediti promet 
v dolino Vrata. V ta namen so v zadnjih treh letih organizirali promocijske dneve 
umirjanja prometa, letos so ponudili doživetje doline na malce drugačen način.

Nekaj udeležencev Aktivnega zelenega vikenda 16. avgusta. Izpred Slovenskega 
planinskega muzeja so se z organiziranim javnim prevozom in vodniki (Anito Kofler, 
Barbaro Rozman in Jernejem Legatom) peljali do slapa Peričnik, šli po obnovljeni poti 
do zgornjega slapu in nadaljevali pohod Po poti Triglavske Bistrice. V Aljaževem domu 
je bil postanek z animacijo. Z organiziranim e-prevozom (na sliki) so se popoldne vrnili v 
Mojstrano in si ogledali muzej. Lep zgled, kako se lahko okolju prijazneje doživi dolino. 

Ostaja cilj, da najkasneje do 
leta 2022 vzpostavijo nov 
prometni režim. Ne želijo 
si usode Mangartskega 
sedla, kjer so čakali dolgih 
petindvajset let, da so 
ustrezen prometni režim letos 
končno lahko uredili.



Gorski vodnik Igor Kremser je udeležencem Aktivnega zelenega 
vikenda povedal nekaj o varnem gibanju v gorah, potem pa jim v 
varni navezi omogočil še krajši vzpon. 
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da so ustrezen prometni režim letos končno lahko uredili. 
Z letošnjo akcijo tudi zaključujejo triletni cikel ozaveščanja 
obiskovalcev z različnimi primeri umirjanja prometa. Leta 
2018 so za en dan popolnoma zaprli dolino Vrata in izvajali 
javni prevoz, lani so imeli kombiniran sistem javnega prevo-
za in odprtega prometnega pretoka vozil, letos pa so z Zele-
nim aktivnim vikendom promovirali Pot Triglavske Bistrice. 
Janša se ob tem za opravljen trud in vloženo energijo zahva-
ljuje vsem partnerjem.

PEŠ PO POTI TRIGLAVSKE BISTRICE

Partnerji v projektu umirjanja prometa v dolino Vrata so le-
tos ponudili doživetje doline na malce drugačen način, ki 
pa – s poudarkom – ostaja prijazno do narave, zanimivo in 
poučno. Ne glede na to, da je bila vremenska situacija ne-
predvidljiva, so bili z obiskom akcije 16. avgusta zadovoljni 
in jo bodo ponovili. Z vstopnino v Slovenski planinski muzej 
si bodo obiskovalci v času Aktivnega zelenega vikenda v so-
boto in nedeljo, 12. in 13. septembra, zagotovili brezplačno 
celodnevno vodenje lokalnih vodnikov in še mnogo drugih 
aktivnosti. Partnerji v letošnjem projektu so Javni zavod 
TNP, Slovenski planinski muzej, Občina Kranjska Gora, TD 
Dovje - Mojstrana in Kofler Sport. 

PODPIRAJO PROJEKT

Enajstletna Lucija Vita Nose iz Ljubljane je na Aktivnem zele-
nem vikendu 16. avgusta povedala: »Prvič sem bila na tej peš 
poti. Najbolj mi je bil všeč slap Peričnik in varovani vzpon v 
bližini Aljaževega doma.« Barbara Pogačnik iz Ljubljane je de-
jala, da je treba otroke kdaj odmakniti od slikic na Instagramu 
in jim pokazati, da je gibanje in učenje varne hoje v naravi ter 
sobivanje z njo ravno tako 'frajersko'. Poudarila je, da promet 
tako lepi dolini škodi in da so vse niti v rokah odločevalcev, da 
se kot alternativa uvede javni prevoz. Med udeleženci je bila 
tudi domačinka Jana Bergant. Kot je povedala, kam visoko več 
ne zmore, takšen organiziran pohod ob Triglavski Bistrici bolj 
po ravnem pa ji dobro dene. Projekt umirjanja prometa pod-
pira. 
V razmislek je podžupan Bogdan Janša sklenil: »Starejša ge-
neracija alpinistov rade volje pove, da so šli en večer prej od 
doma, prespali v Aljaževem domu, zarana naslednjega jutra 
pa so šli v Triglavsko steno. Vse se je dalo, ne da bi gledali na 
minute, sekunde, kot to radi počnemo danes.«

SUZANA P. KOVAČIČ

Poslovno leto je Komunala Kranjska Gora zaključila uspe-
šno. Najpomembnejša skrb še naprej ostaja oskrba s pitno 
vodo, kot je svetnikom zagotovil Knific, ki je projekte na 
področju oskrbe z vodo podrobneje predstavil tudi v inter-
vjuju v avgustovski številki Zgornjesavca. Kot je dodatno 
pojasnil, iščejo dodatne vodne vire in so že pridobili na-
ročilnico za geološke raziskovalne študije za testno vrtino 
pod Špikom za oskrbo Gozda - Martuljka. Z odločbo zdra-
vstvenega inšpektorata pa morajo nujno in v javno korist 
odpraviti neustreznost pitne vode na veji vodovoda Srednji 
Vrh - Gozd Martuljek z vključitvijo novega vodnega vira 
Debela peč, vendar zemljišča za izgradnjo novega vodnega 
zajetja s povezovalnim vodom do obstoječega vodovoda na 
občini ni bilo moč dobiti drugače kot z razlastitvijo, ome-
jitvijo lastninske pravice v minimalno potrebnem obsegu.
"Zelo dobro se obnesejo zabojniki, ki smo jih občanom v za-
dnjih treh letih razdelili brezplačno s ciljem, da že na izvoru 
ločujejo mešane komunalne odpadke, vključno z biološkimi. 
Velik nered smo imeli na ekoloških otokih, kjer posodablja-
mo način odlaganja z novimi ekološkimi zabojniki (kot je 
pri TGC-ju v Kranjski Gori), novi potopni zabojniki imajo pro-
stornino tri tisoč kubičnih metrov, obstoječi pa so imeli tisoč 
kubičnih metrov. V prihodnje bomo še poostrili nadzor nad 
odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih," je dejal Knific.
Posodobili so tudi vozni park z vozili, ki imajo večjo pro-
stornino za odvoz odpadkov. S tem bodo lahko znižali stro-
ške odvoza na deponijo Mala Mežakla, je zagotovil Knific.
Večina objektov je že priključenih na fekalno kanalizacijo, 
lani so tudi očistili bazen na čistilni napravi. Po besedah 
župana Janeza Hrovata je v načrtu povečanje čistilne na-
prave, za kar naj bi kandidirali na razpisih za sofinancira-
na sredstva iz kohezijskega sklada.
Na pokopališču v Kranjski Gori so obnovili mrliške vežice, 
tudi v Podkorenu so letos uredili okolico mrliških vežic. 
Direktor Komunale Kranjska Gora je pojasnil: "Problem je 
bilo nepravilno odvodnjavanje, zato je prišlo do posedanja 
talnih plošč in posledično do poškodb fasade na vežicah." 
Svetniki so se seznanili še s poročilom obratovanja depo-
nije Mala Mežakla za leto 2019, predstavil jim ga je Uroš 
Bučar, direktor Jeko Jesenice.

Poostrili bodo nadzor 
na ekoloških otokih
Direktor Komunale Kranjska Gora Blaž 
Knific je na nedavni seji občinskim 
svetnikom predstavil letno poročilo za 
leto 2019 in navedel še nekaj aktualnih 
projektov.
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KARMEN SLUGA

Prvega septembra so vrata znova odprli tudi vrtci. V Kranjski 
Gori in Ratečah je vanj pogumno vstopilo 112 otrok, ki so raz-
deljeni v sedem skupin: tri skupine prvega starostnega obdo-
bja, tri skupine drugega starostnega obdobja in kombiniran 
oddelek v Ratečah. Kot napoveduje vodja vrtca Cvetka Pa-
vlovčič, bodo letos nadaljevali dejavnosti, ki so že utečene, in 
upajo, da jim koronavirus teh načrtov ne bo preprečil. Malčki 
poleg ustvarjanja v igralnicah namreč še kolesarijo, plavajo, 
rolajo, pozimi se sankajo, tečejo na smučeh, smučajo, obi-
ščejo zimsko okrašeno Ljubljano, gredo v knjižnico, na poho-
de, na policijsko postajo ter v gasilski dom, obiščejo Kekčevo 
deželo, se odpravijo na tabor na kmetijo ali v gorsko kočo … 
Otroci, ki letos prvič vstopajo v vrtec, in tisti, ki so bili vse 
poletje doma, bodo morda sprva težko prestopili vrtčevski 
prag, a vzgojiteljice so vsega vajene in bodo rade priskočile na 
pomoč. V prvih septembrskih dneh je v garderobah pogosto 
slišati jok otrok in prošnje, da bi šli raje nazaj domov. Ko star-
ši odidejo, pa je v prijetni družbi sovrstnikov in vzgojiteljic po 
navadi vse hitro pozabljeno. »Vsak začetek šolskega leta je te-
žek, tako za otroke kot starše. Letošnji je poseben zaradi tega, 
ker so bili zaradi epidemije koronavirusa nekateri doma celo 
pol leta, vse od marca, nekateri pa sploh prvič prihajajo med 
nas. Dogajalo se bo, da bodo otroci jokali, da ne bodo šli radi 
v vrtec, ampak to je neka prelomnica, ki traja kakšen teden, 
potem pa so malčki naši. Radi pridejo, so veseli, radi sode-
lujejo, se zabavajo. Najmlajši iz prvega starostnega obdobja 

se bodo v novo okolje uvajali postopoma, vzgojiteljice bodo 
po potrebi v telefonskem stiku s starši, da jih bodo lahko ob-
veščale o morebitnih težavah. Prav je, da v novo šolsko leto 
vsi – tako starši kot otroci – vstopijo čim manj stresno,« po-
udarja Pavlovčičeva in ob številnih navodilih, ki jih dobivajo 
od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), dodaja: »V 
vrtcu je drugače kot v šoli. Tu zahtevane distance meter in 
pol ne moremo zagotavljati. Veljajo pa priporočila, da starši 
ob prihodu in odhodu nosijo masko in si razkužijo roke. Prav 
tako masko ob stiku s starši nosijo vzgojiteljice in strokovne 
delavke, medtem ko je v igralnici med otroki nimajo. Pripo-
ročilo je, da se skupine otrok med seboj čim manj družijo, da 
smo veliko zunaj. Narava nam je v naših koncih res naklo-
njena z lepimi kotički, tako da to navodilo lahko izpolnimo 
in smo res veliko na zraku, kar je za vse dobro. Trenutno smo 
zdravi in gremo z optimizmom v novo šolsko leto. Upam, da 
zdravi tudi ostanemo.« 
Na NIJZ poudarjajo, naj v vrtec pridejo le zdravi otroci. Starši 
pa naj pri obisku vrtca upoštevajo še: da otrok v zadnjih 14 
dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okuž-
ba s SARS-CoV-2; da otroku ni bila odrejena karantena; da v 
zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba ni pripo-
ročila samoizolacije ter da bo v primeru pojava simptomov 
covida-19 ali potrjene okužbe s koronavirusom pri osebi, ki z 
otrokom biva v istem gospodinjstvu, otrok ostal doma. 

Vrtčevski otroci bodo 
veliko na svežem zraku
Otroci, ki letos prvič vstopajo v vrtec, in 
tisti, ki so bili vse poletje doma, bodo 
morda sprva težko prestopili vrtčevski 
prag, a vzgojiteljice so vsega vajene in 
bodo rade priskočile na pomoč. 

Vzgojiteljice otrokom na različne načine izkažejo dobrodošlico:   
z besedami in tudi s simpatičnimi izdelki iz recikliranih materialov 
(na sliki). 

Osnovno šolo 16. decembra v Mojstrani v šolskem letu 2020/21 
obiskuje 212 učencev, od tega je 18 prvošolcev, ki so skozi šol-
ska vrata prvič stopili v torek, 1. septembra, ob 10. uri. Prvošol-
cem in njihovim staršem so pripravili prisrčen sprejem, jih po-
peljali po šoli in pogostili. Ravnateljica Darja Pikon je povedala, 
da pouk za zdaj poteka normalno, v šoli so sprejeli vse proto-
kole za varno izvajanje pouka v razmerah novega koronavirusa, 
skladno tudi s strokovnimi priporočili Nacionalnega inštituta  
za javno zdravje. Vrtec pa v novem šolskem letu obiskuje 81 
otrok. S. K. 

V Mojstrani osemnajst prvošolcev
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KARMEN SLUGA

Prvi september je poseben dan. Pred-
vsem za prvošolce in njihove starše. 
Na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so 
se potrudili, da bo prvi šolski dan ostal 
nepozaben. Pred vhodom je prvošolce 
in starše pozdravil ravnatelj Milan Ro-
gelj in jim zaželel srečno ter predvsem 
zdravo šolsko leto. Sprejeli sta jih tudi 
učiteljici Lea Jensterle in Anja Mežik, 
dobili so rumene rutke, o varnosti v 
prometu jih je poučila vodja policijske-
ga okoliša Sandra Ronner, sledila sta 
pogostitev in ogled igrice … »To je dan, 
ki si ga zapomnimo za vse življenje, 
zato je prav, da je lep in brezskrben,« je 
poudaril Rogelj. Na nedavno obnovlje-
nem zunanjem športnem igrišču, ki je 
izjemno dobro obiskano vse mesece v 
letu, je že prej sprejel učence ostalih ra-
zredov. Najprej so prisluhnili slovenski 
himni, nato pa so jih pospremili v šolo. 
Tam so od razrednikov dobili navodila 
za novo šolsko leto in se seznanili tudi 
z ukrepi ob širjenju koronavirusa.
»Izjemno pomembno je, da otroci pri-
dejo v šolo. Ne gre le za učenje, gre za 
izkušnje, navezovanje socialnih sti-
kov, vzpostavljanje odnosov v skupi-
ni. Otroci so navdušeni, učitelji prav 
tako. Treba se je zavedati, da se ne 
da v nedogled šolati na daljavo. Na to 

smo sicer pripravljeni, urejene so šol-
ske učilnice na daljavo, vemo, preko 
katerega programa bomo delali, ven-
dar je to rezervna možnost. Vse bomo 
naredili, da na šoli ne bo okužbe, da 
bodo vsi oddelki delovali. Delali bomo 
po priporočilih Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje. Na srečo v učilni-
cah ni veliko otrok in bomo razdaljo 
med njimi lahko zagotavljali. V kuhi-
nji imajo zaposleni maske z vizirjem, 
da bodo lažje delali. Posebej pa bi kljub 
vsemu starše radi opozorili, naj v šolo 
prihajajo le zdravi učenci. V primeru 
suma na okužbo bomo učenca izoli-

rali v varni sobi in obvestili starše. Če 
bo sum okužbe potrjen, bomo ravnali 
po navodilih epidemiološke službe. O 
okužbi učenca morate starši takoj ob-
vestiti vodstvo šole,« je jasen Rogelj. 
V poletnih mesecih sta bila kranj-
skogorska šola in vrtec deležna nekaj 
obnove. V vrtcu v Ratečah so sanirali 
izliv vode in popravili sanitarije. Nov 
del vrtca v Kranjski Gori so prebelili, 
prav tako prostor v šoli, kjer so garde-
robne omarice, in avlo. Namestili so 
avtomatski razkuževalnik za roke, za-
menjali preproge, zvočno pa izolirali 
učilnici biologije in kemije.

Prvošolci pogumno čez prag hrama učenosti
Osnovno šolo (OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora bo v novem šolskem letu 
obiskovalo 196 otrok, od tega 16 prvošolcev.

Na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so se potrudili, da bo prvi šolski dan ostal nepozaben.

 -60%DO

Trgovina SPORTPOINT
Borovška 74
KRANJSKA GORA

www.sport-point.si

04/5884892
031/388488 

VROČI POPUSTI 

FA
M

A
 T

RE
N

D
 D

.O
.O

., 
BO

RO
VŠ

KA
 C

ES
TA

 9
3 

A
, K

RA
N

JS
KA

 G
O

RA



14 | OBČINSKE NOVICE

SUZANA P. KOVAČIČ

Štiriinšestdesetletna Branislava Vovk z 
Dovjega je dvajset let delala na Geodetski 
upravi Jesenice, potem pa se je odločila 
za lastno pot, ustanovila podjetje in se 
začela ukvarjati s pridelavo ter predela-
vo šampinjonov. To je počela vse do upo-
kojitve pred osmimi leti, podjetje zdaj s 
še dvema zaposlenima vodita hčerki. V 
domači hiši oddajajo tudi večji apartma. 
Po rodu je Branislava, dekliško Svetina, 
s Koroške Bele, na Dovjem so skupaj z 
moževimi starši zgradili hišo. O vasi in 
krajanih ima samo pohvalne besede.

• Kakšne so vaše izkušnje v politi-
ki in zakaj ste se odločili, da se bo-
ste potegovali za mesto v občinskem 
svetu?
S pridobljenimi večletnimi izkušnja-
mi menim, da v občinskem svetu 
lahko naredim veliko dobrega tako za 
Krajevno skupnost Dovje Mojstrana 
kot za občino.
• Katere cilje boste skušali v teh šti-
rih letih uresničiti kot občinska sve-
tnica?
Podpiram prizadevanja in delo župa-
na Janeza Hrovata, ki ima posluh za 
občane, turizem oziroma gospodar-
stvo, iz katerega tudi sam izhaja in 
ima s tem bogate izkušnje. Vidi, kaj in 
kako je treba še izboljšati, kraje nare-
diti privlačnejše tudi za oko.
Več pa moramo narediti za mlade, da 
se iz doline ne bodo izseljevali. O tem, 
kako jim zagotoviti tudi delovne pogoje, 
da bodo ostali, sem za mnenje vpraša-
la novo direktorico Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske in zagotovila mi je, 
da ima veliko idej in da bomo skupaj 
delali na tem. Kraj in občina morata iti 
naprej z mladimi ustvarjalnimi ljudmi.
Prizadevam si tudi za otroško igrišče 
na Dovjem. Projekt je pripravljen na 
lokaciji pod mrliškimi vežicami, kjer 
so tudi parkirna mesta, nekoliko ga je 
ustavila koronakriza. Glede na to, da 
poletna turistična sezona kaže dobre 
rezultate, upam, da za igrišče čim prej 
namenimo sredstva.
• Kaj je tisto, kar je trenutno v obči-
ni dobro urejeno?
V mandatih župana Hrovata je v Kra-
jevni skupnosti Dovje Mojstrana viden 
napredek. Če povem za domačo vas, je 
občina pod njegovim vodstvom uredila 
in na novo asfaltirala vse tri dovozne 
ceste. Obnovili so cesto skozi Dovje, 
skupaj s komunalo infrastrukturo. In-

vestirali so v vodohran Dovje, obnovili 
staro šolo in odkupili "Katro" sredi vasi. 
Počivališče Topolino je lepo urejeno, 
kar je izrednega pomena glede na to, 
da je to tudi vstopna točka v občino. 
Prej je bilo tam polno odpadkov. Za-
dovoljna sem, da smo imeli občinski 
svetniki z županom na čelu, krajani in 
drugi posluh za pomoč trem družinam 
na Dovjem po požaru januarja letos.
Prihodnje leto pa je pred nami velika 
investicija, obnova vrtca v Mojstrani.
• Kateri je po vašem mnenju ta čas 
največji problem v občini?
Največji problem je zagotavljanje kvali-
tetne pitne vode (tudi na Dovjem), kar 
bo treba čim prej rešiti. Velik problem 
imamo z avtodomi, ker vozniki parki-
rajo na parkirnih mestih, ki niso name-
njena njim oziroma še huje, parkirajo 
na divje v naravi. Namesto da bi šli npr. 
v kamp na Dovjem, se odpeljejo mimo 
in se preko aplikacij obveščajo, kjer v 
naravi se da parkirati zastonj brez tega, 
da bi jih kdo preganjal. Nujno bi morali 
postaviti table, da je parkiranje v naravi 
prepovedano, ter uvesti nadzor.
V Krajevni skupnosti Dovje Mojstra-
na smo ostali tudi brez družinskega 
zdravnika, vendar je pomanjkanje 
zdravnikov vseslovenski problem in 
sami tega ne moremo rešiti.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
Posvečam ga eno in pol leta stari 
vnučki Stelli.
• Življenjsko vodilo?
Kdor hoče, najde način, kdor noče, 
najde izgovor.

Živim v lepo urejeni krajevni 
skupnosti
Branislava Vovk je tretji mandat občinska svetnica, 
od tega drugi mandat na Alpski listi župana Janeza 
Hrovata.

Branislava Vovk / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjskogorski občinski svetniki so na 
seji 26. avgusta soglašali z imenovanjem 
Eve Štravs Podlogar za novo direktorico 
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
Svet zavoda razvojne agencije je že na 
svoji julijski seji sprejel sklep o njenem 
imenovanju, ki so ga posredovali v potr-
ditev svetom občin ustanoviteljic. S. K. 

Potrdili Evo Štravs 
Podlogar za direktorico

Občina Kranjska Gora je marca podpi-
sala odpoved koncesijske pogodbe z 
zavetiščem Perun. Z javnim razpisom je 
bil izbran nov koncesionar za sprejem 
zapuščenih živali, to storitev za občino 
s prvim septembrom opravlja Zavetišče 
Horjul. Kranjskogorski občinski svetniki 
so na avgustovski seji v Svet zavetišča za 
zapuščene živali potrdili svojo predstav-
nico Tjašo Prusnik. S. K.

Zapuščene živali  
v Zavetišče Horjul
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ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI
UREDNIŠTVO LITERARNE PRILOGE: 
URŠKA KOMAR, FRANCE VOGA IN 
MATJAŽ GRACER

SVET NA KOLENIH
do zadnje iskre misli 
do poslednjega
atoma bolečine
do okamenele solze
do zaledenelega srca –
do ledene dobe duha …

BENJAMIN GRACER

PUŠČAVA
Z meglo je prišla dopoldanska tema, 
pršela je po oknih in ljudeh,
strupena sopara,
ki je sedla v oči, ugašala nasmeh. 
Še včeraj sem pogumno lezla
v hrib, si ogledovala sonce in
sosedov čudežni vrt.
Poslušala gozd, dihala v jesen,
kjer čas dela preprogo iz starih semen. 
Vse to je bilo popolno, znano,
staro in vsakdanje;
vse to je videlo moje oko,
slišalo, čutilo telo.
Včeraj.
Odšli so sopotniki, berači, pred njimi 
v škrlat odeti bogataši, s konji so 
travo ugaslo poteptali.
Kovinska koprena je tkala zaveso, 
zelenilo dreves je postalo siva odeja. 
Iz reke, ki je več ni,
so starke, uvela dekleta,
zaman črpale vodo.

SONJA KORANTER

TRIGLAV
Imaš dušo in srce, 
ko te iz daljave doline 
v stvarnosti biti
v duši ugledam.

Mi v srce in dušo 
prevzame srh telesa, 
da mi telo otrpne
mi duša zastane.

V dolini planote ogled
ko si v veličastju ovenčan,
sonca ožarjen ti obličje 
bilo u vidu izpostavljen.

V ogledu takega sijaja
da ne bi občudoval
ko hoda ali vozeč
v vidu prestol zamaknjen.

Meni se sanje v dušo 
obiska v duha vpeljuje,
da bi te obiskal
s teboj prijetno vardeval.

Visoko v naravi stoje ležeč 
med drugimi gorami 
oprijemajo v obstoječi 
držeč trdno se držeč.

Objemajoč ti duše 
počaščeval kot svetinjo 
mi v dušo se vgrajeval,
v vernosti da obstojaš.

Ki v kroni Aljaža stolp 
vdano krono se pojavil,
da za dobrodošlico obiska, 
da mu znamenje podpisal.

Da si samo ti moj vladar 
hoteč ti priti v dokazati
se ti veličastno izraza
verno izpostavljen prikloniti.

Ni mi želja, da se ti kaj 
zločinsko hudega doleti, 
ko morilska duše
taki telo povzroči.

Naj bil zavrnjen 
v pohodu k tebi priti 
na moči narave zavrne,
da ne uspel ti priti.

Naravne sile dežja, toče 
in ledeni udar toče 
narave uničevanja
ne bile kruto uničujoče.

Nam želja je in bo 
da od povsod bil viden 
ga z občutkom svojine,
da od vse povsod viden.

Ob izgubi njega bilo 
nam žalujoče v duši
srce strlo umirajoč, 
ko te ni na obzorju.

V duši nam bila praznina, 
ko planina ne bi
velikega očanca imela, 
da te prijetno občutila.

Da se duša nanj naslanjala,
kot opora za živeti 
obstoj za življenje biti 
blagor občutiti imeti.

FRANČIŠEK DOLHAR
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Fr. Milčinski:

O MARELARJU IN NJEGOVI ŽENI
Je živel dedec, marele je popravljal in 
ure in siten je bil kakor prga. Skregan 
je bil z vsem svetom, pa se je bolj težko 
kregal, ker je jecljal in se mu je tresla 
čeljust. Pa je bil seveda skregan tudi z 
ženo, in kadar je bil hud, ga je najbolj 
jezila ta reč, da se ni mogel pošteno z 
njo skregati, kakor bi se bil rad, na-
mreč tako, da bi ga slišali ljudje, kajti 
nikakšen ni to kreg, ako ga nihče ne 
čuje! Vendar je v takih prilikah storil, 
kar je bilo v njegovi moči: na stežaj je 
odprl okno, s postelje vzel blazino in 
venkaj na cesto stresal perje. Pa so 
ljudje že poznali njegovo imenitno 
navado in so dejali: »Sneg gre, gospod 
marelar so hudi.«

Pa je bila reč taka, da ni bil le on skre-
gan z ženo, nego je bila tudi žena skre-
gana z njim, močno skregana, na vse 
kriplje in pretege, in so pravili ljudje, 
da že deset let nista izpregovorila ne 
besedice drug z drugim. Otrok pa sta 
imela štirinajst, najmanjši je štel en 
mesec.
Bila sta pa skregana največ iz teh dveh 
vzrokov: on, ker je bila skregana ona, 
ona, ker je bil skregan on. V teku let 
sta bila pozabila, kdaj in zakaj sta se 
bila skregala prvič.
Pa ga je ničkoliko jezilo, da je skre-
gan z ženo že štirinajst let in da ne ve 
vzroka, zakaj. To ga je grizlo in mu ni 
dalo miru. Slednjič, po štirinajstem 

otroku, se mu je zdelo, da je vendar 
našel vzrok, in mu je silno odleglo in 
je izpregovoril ter ženi v lice povedal 
ta vzrok. Pokazal je na štirinajstega 
otroka in dejal: »Ta-ta-ta ni mo-mo-
-moj.« Kajti kakor povedano, mož je 
imel hibo, da je precej jecljal in mu je 
trepetala čeljust.

ZADRUGAR, GLASILO NABAVLJALNE 
ZADRUGE USLUŽBENCEV DRŽAVNIH 
ŽELEZNIC V SLOVENIJI,  
20. OKTOBRA 1937 

MATICU –  
ZA 30. ROJSTNI DAN

Kranjska Gora, 8. 8. 2020

PA KAJ JE S TEM VAŠIM MULČKOM?

VSE BABE MU VISIJO NAD POSTELJICO? 
SE SMEJE PRITOŽUJE IN OPRAVIČUJE 
DOKTORICA BABICI IN DEDKU.
RADA BI GA VIDELA OD BLIZU!

FANATIČNA VERNICA ZASLIŠI GLAS BOGA:
– NE DOTIKAJTE SE GA, NI ROJEN ZA NORE ČASE, 
KI UNIČUJEJO NAJBOLJ ČISTE OTROŠKE DUŠE.

DEDEK PONOVI ZA NJIMA: 
NORI ČASI, OTROŠKE DUŠE, 
JE BILO KDAJ KAJ DRUGAČE? –
IN ŽE PRISLUHNE BABURI
IZ (PRO)SVETNE VRSTE –
PO TISTEM, KO SE DETE OGLASI:

-VEEE-VEE-VE ...!
POJOČI MLEČNI GLASEK
IZ ONE BELE ŠTRUČKE,
S CVETOČO, RDEČO GLAVICO ...

SLIŠIM ((PRO)SVETNO ŠEPETANJE: 
– TAKO NEMIREN, ŽIVČEN OTROK –
ZA POMOŽNO ŠOLO!–
*TAK Ml ŠE HIŠE
NE NARIŠE
V PRVEM RAZREDU!

POZNEJE Z DEDIJEM ODKRIJETA 
IN UPESNITA STARO PREROKBO 
O KITAJSKIH MULAH NA TRBIŽU. 
BERETA IN UGIBATA PO KAJ NAJ
BI NEKOČ TAKO DALEČ K NAM PRIŠLE? 
NOBENIH DOKAZOV DANES NIMAVA, 
ZATO GREMO V NJIHOVO RESTAVRACIJO
NA PRAZNIČNO KOSILO.

Z LETI POSTANE SERVISER 
KITAJSKIH SMUČARSKIH TEKAČEV.

Čestitava za velik osebni praznik,

MAMA IN DEDI
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ŠOLSKE VRAGOLIJE NA RAZDALJAH, 
S POUKOM NA DALJAVAH

Na vrženi kocki
se svet
V R T l ...

Kdo so igralci?
Kam izginja
živost ljudi?

Na kateri višini
se sonce razleti
od podzemnih moči?

Na kateri razdalji
srce vztrepeta,
ko oko ujame
ljubeči pogled
v kotu pod
sončevim oknom,
kjer se že
smrt oglaša
v žariščih vseh
ljubezni ...?

Iz večne teme
z merilci svetlobe
se rojevajo naši otroci,
lepi in modri
za večnost rojeni.

Po prestopu
šolskega praga
na razdalji ... 2 m
jo zagleda.

Na 1,5 m –
v žarišču
vseh ljubezni
življenje objame
na razdaljah
neskončnosti,
ne pogubljeni!

Maske padajo z obrazov
po prestopu
šolskega praga
karatista
KIHLAČKA
čez prag
(m)učenosti.

 
S korakom 1,5 m
za hrbtom,
z 1,5 m pred sabo,
na sredini tvoj stol,
ne sme biti
brez otroka,
nas uči stroka.

1,5 m desno
pri odprtem oknu
namesto cvrčečega
šolskega zvonca
srčevkin srček
divje tiktaka ...!

Karatist
Kihlaček
se ob sosedovi
mizici spotakne.

Pouk je na pravem
sončevem žaru.
Deklica težko diha.

Velik korak do nje?
Na razdaljah
z ljubeznijo
pouk teče ...

Učiteljica
vé in čuti,
a nič ne reče.
Tudi zanjo
se kruh peče.

In sestrica Kihljica –
pevka in plesalka
z eno nogo na pručki
zaigra in zapoje
svojo zgodbo,
ki je začetek
in konec naših
šolskih vragolij.

BENJAMIN GRACER

LEGENDA O ŠPIKOVI 
KAMNITI KRONI

Damjanu Jensterlu 2020

Gore so zrasle
v krono stvarstva
da bi segle v večnost …
Bogovi ob njihovih vznožjih
so majhni in ponižni.

V temnih nočeh
se spuščajo na okruške
kamnitega kraljestva …

Martuljček jim hladi
obtolčene noge …
Glave – vrteče od višin –
potiskajo pod slapove …
do juter sanjajo mir.

Delo jim je ušlo iz rok:
govori samo še o sebi …

dokler človek, drevesa in trave
ne izjočejo prstenih oči samote –
od previsoke – kamnite lepote.

(Instalacija VII)           

BENJAMIN GRACER

SVETLOBNO ŽARIŠČE

V novih oblikah 
bivanja,
če planetarna 
živost še živi –
in jo preobražajo
sončeve moči,
kjer ognjeno podzemlje
še pešči skalovje.

BENJAMIN GRACER
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France Voga

Pa recimo kakšno o vremenu!
Včeraj je bila zadnja nedelja v juliju. 
Žena je še sredi dopoldneva tarnala, 
kako jo zebe. Temperature nič ne ka-
žejo, da smo sredi pasjih dni, v času 
največje poletne vročine. Pa kakšno 
poletje so nam obetali vremenski 
strokovnjaki. Cvrli in pekli naj bi se v 
lastnem soku, tako naj bi bilo vroče. 
Zopet se je izkazalo, da se vremena 
dolgoročno ne da napovedati. Jaz ob 
takšnih pogovorih vedno pravim: »To 
vesta samo bog in stara ciganka s ste-
kleno kroglo.«

Povsem drugače je s tekočimi vre-
menskimi napovedmi. Danes ima 
vsakdo na pametnem telefonu vsaj 
eno aplikacijo za tozadevno »šloga-
nje« in potem se pred picerijo Kot ob 
kavici prerekamo, čigava je boljša, če-
prav vsem kaže dež, mi pa se grejemo 
na bornih sončnih žarkih.

Včasih je bilo čisto drugače. Preden 
smo šli kosit seno, smo že dan ali dva 
prej gledali v nebo. Če so se po nebe-
snem svodu vlekli »firnki«, v tanke 
črte razpotegnjeni oblaki, smo vedeli, 
da bo v dveh dneh deževalo. Enak »ca-
hen« je, če ima luna »šajn«, to je bel 
obroč. Lepo vreme naslednjega dne 
pa nezmotljivo nakaže rdeča večerna 
zarja. Naslednji dan se sonce prebu-
di v megličasto, rumeno jutro, ki se 
prelevi v prelep dan. Bog ne daj, da je 
nebo že navsezgodaj kristalno čisto in 
se hribi vidijo tako blizu, da bi jih lah-
ko prijel z roko. Najpozneje ob dvanaj-
stih, ali še prej, bo lilo kot iz škafa. Ti-
sti prečiščeni zrak, ki se tako prijetno 
diha, tišči pred seboj deževna fronta.

Ob lepem vremenu piha veter podnevi 
med deveto dopoldan in peto popol-
dan po dolini gor, ponoči pa po dolini 
dol. Če tega vetra ni ali če piha iz dru-
gih smeri, je znak, da se bodo kmalu 
pripodili vodonosni oblaki.

Kadar je mama zvečer videla, da je 
Luknja v Vratih zabita s temnimi 
oblaki, je dejala: »V Vratih je konj, 
dež bo!« Dež napovedujejo tudi pote-
mnele skale od nas čudovito videne-
ga Stenarja. 

Dežja iz doline Vrat, tam poleti dežuje 
skoraj vsak dan, se nam na levi strani 
Save ni bati. Še Mojstrano komaj kdaj 
ošvrkne. Vidim, da ga kdaj dobijo pri 
Šraju, sosedu na drugi strani reke. 
Potem ga ustavi močan dolinski zrač-
ni tok. Dež pride običajno po Dolini 
navzdol. Pol ure potem, ko zalije Rute. 
Zagledali smo ga od tam včasih, pri 
pospravljanju sena v mojih Kamnih - 
takrat so bile še stričeve – in mama je 
začela glasno priganjati k hitrejšemu 
delu, stric pa si je samo popravil ve-
dno postrani nasajen klobuk in dejal: 
»Zaradi tega pa že ne bom 'furjal'! Kdor 
ga bo zmočil, ga bo pa še posušil!« In 
ga je vedno ostalo, sena namreč, še za 
drugi dan.

»Turkov po dolini dol in dežja po do-
lini gor, se ni za bati,« je več stoletij 
stara modrost iz naših krajev. Poglej-
te enkrat, do kod seže še tako močan 
dež, ki razsaja po Jesenicah: ustavi 
se skoraj do metra natančno pri ce-
stnem karavanškem predoru. Včasih 
pa zapiha severovzhodnik, ki s seboj 

lahko prinese hude nalive. Temu ve-
tru pravimo Tržičan. O njem pravi 
ljudska modrost: Iz Tržiča še veter ni 
dober, kje šele nevesta!

Še nekaj maminih modrosti o dežju:
- če se je med dežjem nenadoma zve-
drilo in je posijalo bledo sonce: »Samo 
j'h predira, še bo dež!«
- če se meglice, dvigajoče iz pobočij 
poraslih z gozdovi, niso razkrojile: »Še 
bo dež, megle se dvigajo!«
- če je med dežjem zapihal veter po 
dolini gor: »Gorenc je zapihal, zvedri-
lo se bo!«
- in še zadnja o dežju: »Sedme ure dež, 
stare babe ples.«

Nevaren pa je tisti dež, ki ga sever-
nik pripodi čez Borovlje, to je čez Ka-
ravanke. Že hip zatem lahko udari 
toča. Par leti nazaj je bila debela kot 
teniška žogica. K sreči toča vedno za-
jame le ožji pas in je pri nas le redko. 
Pa vendar je lani v enem popoldnevu 
padala kar štirikrat. Tega si verjetno 
ne bi tako zapomnil, če ne bi bil prav 
tistega popoldneva s traktorjem da-
leč od doma. Je že tako: kakšen dan 
si tudi zaradi vremena zapomniš do 
smrti.

P. S. Če si nobene stare vremenske 
modrosti od tu napisanih ne morete 
zapomniti, si pa na tisti del hleva, dr-
varnice ali garaže, ki je obit z deska-
mi, pribijte veliko razcvetelo bodečo 
nežo ali obeljeno mlado smrečico, ki 
ji pustite samo dve spodnji stranski 
vejici. Boste že ugotovili, kako kažeta 
vreme.
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"Res se jim dogaja, tem miškam," je v spremni besedi k 
razstavi Kim Benkovič iz Gozda - Martuljka, ki je na ogled v 
jeseniškem Doliku, zapisala Monika Pešič Jevnikar. Miške 
so namreč glavne zvezde Kimine prve samostojne likovne 
razstave; na ogled je postavila grafične ilustracije mišjega 
vsakdana. Predstavlja se s 53 grafičnimi ilustracijami, ki 
nastajajo s črnim pisalom na bel papir, zatem jih Kim pre-
stavi v računalnik in natisne, za razstavo pa so "ujete" še 
v steklo. Kot pravi avtorica, nastajajo spontano, v trenut-

ku navdiha in kreativne sile, v ne več kot dvajsetih minu-
tah skoncentriranega dela. Na njih orisuje vsakdan dveh 
mišk, Kim in njenega fanta Juša, ki mu je razstava tudi 
posvečena. "Gre za najine prigode; narišem tisto, kar se mi 
zdi humorno v mojem življenju. Nastajale so brez misli, da 
bodo kdaj visele v galeriji," pravi avtorica, ki je po končani 
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani zaklju-
čila študij produktnega dizajna v Portu na Portugalskem 
in ustvarja na različnih področjih, od 3D-dizajniranja v 
različnih programih do slikanja, ki se ga oprijema v za-
dnjem času. Zanima jo tudi grafika, zlasti sitotisk, v priho-
dnje pa si želi raziskati tudi področje steklokeramike. Upa 
na sprejem na podiplomski študij unikatnega oblikovanja 
na področju stekla in keramike na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ob tem jo, kot pravi, 
čedalje bolj vodi zavest o pomenu trajnostnega ravnanja z 
materiali in celostnega razvoja umetnika.

Mišji vsakdan, kot ga živita Kim in Juš
Ena miška je Kim, druga, tista s skodranimi lasmi, pa je miško, njen fant Juš. 
Miška in miško sta glavni zvezdi razstave mlade umetnice Kim Benkovič iz Gozda 
- Martuljka, ki je na ogled v razstavnem salonu Dolik na Jesenicah. 

Kim Benkovič iz Gozda - Martuljka na prvi samostojni razstavi  
v jeseniškem Doliku razstavlja grafične ilustracije.

Pri Kulturno prosvetnem društvu Josip Lavtižar Kranjska Gora so 
se tudi letos odločili, da bodo izpeljali otroški in odrasli gle-
dališki abonma. V vsakem bo pet predstav, ki bodo na ogled 
od novembra do marca, vpis abonmaja pa bo potekal oktobra. 
Zaradi priporočil, ki jih daje Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je, bo v Ljudskem domu na voljo manj sedežev kot po navadi, 
zato bo pri vpisu abonmaja tokrat veljalo, da »kdor prej pride, 
prej melje«. Prvi konec tedna med jesenskimi počitnicami, od 
23. do 25. oktobra, bodo prav tako pripravili kulturno obarvane 
Lavtižarjeve dneve, ki so ponavadi v znamenju alpinističnega 
predavanja, predstave za odrasle in otroke ter koncerta. Več po-
drobnosti bo objavljenih v naslednji številki Zgornjesavca. K. S.

V Kranjski Gori tudi letos oba 
abonmaja

Obisk knjižnic se je ob širjenju koronavirusa spremenil. Obi-
skovalci si morajo ob vstopu nadeti masko in razkužiti roke, 
vrnjene knjige pa gredo za tri dni v karanteno. »Ljudje so vse 
te novosti dobro sprejeli,« pravi vodja enot Občinske knjižnice 
Jesenice v kranjskogorski občini Petra Divjak in poudarja, so na 
začetku poletja zabeležili nekoliko manj obiska, zdaj pa se bral-
ci znova bolj pogosto vračajo. V knjižnici Kranjska Gora so hit še 
vedno kriminalke, povečalo se je tudi prebiranje knjig domačih 
avtorjev. »Tadej Golob je številka ena, veliko zanimanja je tudi 
za delo Petra Čeferina in Vasje Jagra Sodni dnevi in za Lucifer-
ko Svetlane Makarovič," pravi Divjakova. S septembrom so vse 
knjižnice v kranjskogorski občini znova odprte po ustaljenem 
urniku, trudijo pa se, da bi lahko izvedli tudi čim več popoldan-
skih dejavnosti, tako za otroke kot odrasle. K. S.

Poletni utrip v knjižnici
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Prvi dogodek v okviru 28. Aljaževih 
dni so pripravili v Slovenskem pla-
ninskem muzeju, kjer so nadaljevali 
lanskoletno temo o pomembnih lju-
deh, ki so bili na različne načine po-
vezani z Jakobom Aljažem. Kustosi-
nja pedagoginja Natalija Štular jih je 
poimenovala aljaževci. To so pokonč-
ni, pogumni in zanesljivi ljudje, za-
pisani vrednotam gora in njihovemu 
spoštovanju. Nekateri so ga poznali 
in sodelovali z Aljažem v njegovem 
času, spet drugi sledijo njegovemu 
plemenitemu delu in poslanstvu iz 
roda v rod. Natalija Štular je najprej 
povedala več o odličnem gorniku, 
planinskem pisatelju in raziskovalcu 
Julijskih Alp dr. Juliusu Kugyju ter o 
slovenskem pisatelju in duhovniku 

Franu Saleškemu Finžgarju. Njegovo 
predstavitev je dopolnila dolgoletna 
oskrbnica Finžgarjeve rojstne hiše v 
Doslovčah Mira Novak. Gost Nino Fi-
jačko, navdušen planinec in gorski 
tekač, je večer obogatil s pripovedjo o 
planinki Minki Mali, ki je planinska 
doživetja opisala v enaindvajsetih 
knjižicah in jih opremila z okoli pet 
tisoč predvsem planinskimi žigi, ki ji 
je zbirala na svojih poteh. Precejšen 
del letošnjega programa Aljaževih dni 
je krojilo vreme. Zaradi dežja so več 
prireditev morali z zunanjih lokacij 
preseliti v Aljažev prosvetni dom na 
Dovjem. Tudi nedeljski program so 
iz slikovitega okolja Aljaževega doma 
in kapele v Vratih morali prestaviti v 
Mojstrano. Kljub pravemu nalivu so 
najbolj pogumni prišli v cerkev svete-
ga Klemena, kjer so prisluhnili kon-
certu resne glasbe Trizvok. Zazveneli 
so glasbeni akordi Bachovih skladb 

v izvedbi flavtistke Vite Benko in vi-
olončelista Sebastijana Bertonclja. 
Spremno besedo je prispevala Nada 
Vodušek. Sledila je sveta maša v spo-
min na Jakoba Aljaža, ki jo je daroval 
župnik Boris Rozman. Na letošnjih 
Aljaževih dnevih so velik poudarek 
dali koncertom resne glasbe z vrhun-
skimi izvajalci. Poleg nedeljskega sta 
se pod umetniškim vodstvom Seba-
stijana Bertonclja dva zvrstila še dan 
prej. Soboto je obogatila tudi lutkov-
no-glasbena predstava za otroke Sta-
ra dedkova harmonika z igralcema 
Leono in Marselom Gombocem.
Zaradi slabe vremenske napovedi so 
prestavili nedeljski Gustlnov pohod 
na sedlo Luknja v Vratih v izvedbi 
Planinskega društva Dovje - Mojstra-
na. Nov datum je 19. september, zbor 
udeležencev bo ob 8. uri pred Sloven-
skim planinskim muzejem v Moj-
strani.

Zavzeti častilci spomina na velika  
Aljaževa dejanja
V krajih pod Triglavom so od četrtka, 27., do nedelje, 30. avgusta, spet izkazali 
veliko čast dovškemu župniku, planincu, klenemu in pokončnemu Slovencu 
Jakobu Aljažu.

Koncert resne glasbe v cerkvi svetega Klemena v Mojstrani

V Muzeju Kranjska Gora – Liznjekovi do-
mačiji je na ogled likovna razstava Barve, 
žive kot življenje nizozemskega ustvarjal-
ca Jana Braka. Na Nizozemskem rojeni bi-
okemik je svoj konjiček, slikarstvo, odkril 
razmeroma pozno. V 83. letu še vedno 
ugotavlja, da je življenje čudež. Njego-
vo veselje do življenja odsevajo vesele, 
živahne barve akrilov in akvarelov. S so-
progo sta si na jesen življenja našla dom 
v Beljaku. Pogosto obiskujeta Slovenijo, 
predvsem mrzle alpske zime rada pre-
življata na obali v Izoli. Redna gosta sta 
tudi v Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, 
kjer se Jan Brak tokrat prvič predstavlja 
kot razstavljavec. Razstava bo na ogled 
do 31. oktobra, od torka do nedelje med 
9. in 16. uro. S. K.

Barve, žive kot  
življenje
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Leto Križanič Žorž je že na začetku 
šolanja v Glasbeni šoli Jesenice na-
nizala izredne uspehe. Zmagala je 
na treh državnih tekmovanjih in na 
mnogih mednarodnih tekmovanjih, 
kjer je osvojila številne nagrade, prva 
mesta in zlate plakete. Njena prva iz-
bira je bila sicer violina, a harfa jo je 
prevzela v trenutku, ko jo je zagledala 
v zaodrju Slovenske filharmonije. Na 
malih ekranih smo Leto lahko videli 
na izboru Evrovizijski mladi glasbenik 
2018, ko je nastopila s simfoničnim or-
kestrom RTV Slovenija, ter na slavno-
stnem koncertu ob 200-letnici javnega 
glasbenega šolstva, kjer je igrala v sim-
foničnem orkestru slovenskih glasbe-
nih šol. Eden od opaznejših je bil tudi 
nastop na lanskoletnem Miklavževem 
dobrodelnem koncertu. "Najpomemb-
nejša pa so državna tekmovanja, kjer 
na vsaka tri leta dokažeš, ali si še v 
vrhu, in tudi tekmovanja v Srbiji in 
na Madžarskem. Vsi ti moji uspehi so 
moja želja in so dokaz, da zmorem," je 

povedala Leto v nedavnem pogovoru z 
Marselom Gombocem. Gostili so jo v 
dvorani Aljaževega prosvetnega doma 
na Dovjem v okviru 28. Aljaževih dni. 
In Leto je tudi priznala, da je nastopiti 
pred domačim občinstvom najtežje in 
je zato trema še večja. 
Letos je maturirala na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Mariboru, jeseni 
bo obiskovala tretji letnik visoko-
šolskega študija harfe na Državnem 
konservatoriju v italijanskem Vidmu. 
Je članica različnih zasedb. Povedala 
je še: "Najraje nastopam kot solistka 
z orkestrom, ker je takih priložnosti 
zelo malo. Poseben čar je nastopiti 
v orkestru, ker se instrumenti tako 
lepo povežejo v celoto. Seveda nasto-
pam tudi solo in rada tekmujem." Leto 
ima poseben dar, da si hitro zapomni 
skladbe, zato je v smehu dejala: "... 
hvala mojemu spominu." Še en za-
nimiv podatek je podelila: "V osnovi 
je bil ta instrument, ki je tako velik, 
namenjen moškim, predvsem so ga 
igrali na dvoru, vendar je zdaj moških 
harfistov zelo malo." 

Igra pa tudi klavir, odločitev za to ima 
zanimivo ozadje. Leto pojasni: "Na 
klavirju se postavijo osnove glasbene 
teorije, kar ti lahko zelo pomaga pri 
lastni skladbi za svoj instrument. Da 
razumeš, kako je skladba zgrajena." 
Zdaj, ko je že v odraslih letih, sama 
skrbi za logistiko, kdaj mora priti 
na prizorišče, koliko časa potrebuje 
za vajo, uglasitev harfe ... Kot pa je 
poudarila, še vedno ostaja podpora 
staršev na prvem mestu, še posebej, 
kar se tiče daljših potovanj in nasto-
pov. Če bo šlo po načrtih, se bo v roku 
dveh let v Ameriki udeležila najve-
čjega harfističnega tekmovanja na 
svetu.
Leto ima tudi pedagoške izkušnje. 
"Verjetno je moja prednost pri pedago-
škem delu, da znam 'prebrati' učenca, 
ali si res želi iti v glasbeno šolo, ali 
ima res rad glasbo oziroma mu tudi 
na drugačen način približati glasbo. 
Z enim učencem sva letos npr. začela 
najprej s filmskimi skladbami, ki so 
bile njemu všeč, in je zato zelo hitro 
in lepo napredoval. Pomembno pri pe-
dagogu je, da ne meče vseh učencev 
v isti koš, ampak da ve, kako iz njih 
potegniti najboljše." 
V domači Mojstrani je Leto zadnje čase 
redkeje srečati zaradi izobraževanja v 
Mariboru, novembra se seli v Videm. 
Spomini in želje pa ostajajo: "Plesala 
sem džez balet, vendar za to zdaj ni-
mam več časa. Veliko sem zahajala v 
hribe, sem mlada planinska vodnica. 
Še vedno sem članica planinskega 
društva in upam, da naredim tudi te-
čaj za planinskega vodnika kategorije 
A. Ko sem doma, grem na sprehod s 
psom in na kavo s prijatelji. V Moj-
strani najdem svoj mir," je sklenila.  
Pred domačim občinstvom je tokrat 
navdušila z glasbo. Zajela je nekaj glo-
bokih vdihov in stopila na oder. Priča-
rala je čarobno vzdušje, bil je to večer 
za dušo. 

Dekle s harfo, ki poboža dušo
Osrednja gostja letošnjih Aljaževih dni je bila domačinka iz Mojstrane, mlada 
harfistka Leto Križanič Žorž, ki sodi v vrh mladih slovenskih glasbenikov. 

Odlična harfistka Leto Križanič Žorž na domačem odru / Foto: Tina Dokl
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Dokumentirano gradivo ima namen, kot je pojasnila pred-
sednica ZB za vrednote NOB Dovje - Mojstrana Sonja Mir-
tič, da kratko prikaže vsa spominska obeležja: spomenike, 
plošče, grobove in grobišča prve in druge svetovne vojne v 
občini Kranjska Gora po vseh petih krajevnih skupnostih 
(Rateče - Planica, Podkoren, Kranjska Gora, Rute - Gozd 
Martuljek - Srednji Vrh in Dovje - Mojstrana).
Jože Mirtič je v fotografski objektiv zabeležil 36 spomin-
skih obeležij, Sonja Mirtič jih je opremila z besedilom, do-
dala pomembne podatke in uredila spominska obeležja v 
dokumentirano gradivo Spomeniki, plošče, grobišča 1. in 
2. svetovne vojne v občini Kranjska Gora. "V pomoč nam je 
bil Janko Šekli, ki je živo pripovedoval o dogodkih iz NOB, 
nas popeljal do posameznega obeležja po krajevnih sku-
pnostih, saj so mu bila pota znana, ker jih je večkrat pre-
gledoval," je pojasnila Mirtičeva 
V KS Rateče - Planica je na križišču spomenik padlim bor-
cem NOV in umrlim v internaciji iz območja Rateč, na ga-
silskem domu pa plošča padlim borcem, gasilcem NOV. 
Na severni steni cerkvenega obzidja je spominska plošča 
rateškim vojakom prve svetovne vojne.
V KS Podkoren je na pokopališču na južni strani cerkve 
grobišče trem padlim borcem, na hiši lastnika Joža Ariha 
je spominska plošča padlemu borcu Mihu Arihu. Na sever-
ni steni cerkve je spominska plošča padlim in pogrešanim 
vojakom prve svetovne vojne. V KS Kranjska Gora so trije 
spomeniki in štiri plošče. V Jasni – smer Vršič je spome-
nik padlemu borcu Ivanu Krivcu, pred hotelom Kompas 
pa spomenik v spomin na zadnje boje Jeseniško-bohinj-
skega odreda. Na Mihovem domu sta dve plošči posvečeni 
padlemu partizanu Mihu Arihu, plošča, posvečena padle-
mu borcu Slavku Černetu, je na Borovški cesti 46, obeležje 
prehoda IV. armije pa je na obzidju na Vršiču. Spominska 
plaketa, ki je bila na Škrlatici, je shranjena v Župnišču Pla-
nina pod Golico. 
"Iz prve svetovne vojne so pod Erjavčevo kočo grobišča ru-
skih ujetnikov, ki jih je snežni plaz zasul leta 1916 ob gra-

dnji ceste. V spomin umrlim tovarišem so ruski ujetniki 
še istega leta postavili kapelico. Poleg je spomenik v obliki 
piramide z napisom v ruščini: Sinovom Rusije," je povzela 
Mirtičeva. 
V KS Rute - Gozd Martuljek - Srednji Vrh so spomenik, 
skulptura in plošča. V bližini mostu čez Savo je spomenik 
padlim borcem in žrtvam okupatorjevega nasilja. Nad pr-
vim slapom v Martuljku je skulptura planinca Mirana Ci-
zlja iz Maribora. Na razpotju v Srednjem Vrhu je spomenik 
v spomin na partizansko vas v letih 1943–1945. 
V KS Dovje - Mojstrana je 14 plošč, dve grobišči, dva spo-
menika iz NOB in en spomenik iz prve svetovne vojne, ki 
so ga postavili občani leta 1925. Na Dovjem je osem plošč, 
spomenik in grobišče, v Mojstrani tri plošče, v Belci na Ko-
lenu pod Jurčevim rovtom je grob padlega borca, v Radovni 
plošča pri Psnaku. V dolini Vrata je spomenik padlim par-
tizanom gornikom, na Triglavu v bližini Aljaževega stolpa 
pa plošča, kjer so partizani leta 1944 podrli mejnik Italija 
- Nemčija in izobesili slovensko zastavo.  
Sonja Mirtič je še poudarila, da naj nam bo opomin, da ti-
sti, ki so umrli, niso umrli zaman: "Naši občani so se borili 
za pravičnost, mir, za naše meje, za meje, ki nas bi zdru-
ževale, in ne ločevale. V mirnem času navadno pozabimo 
razmišljati o miru, zato se vsi potrudimo, da ga ohranimo, 
se strpno pogovarjajmo in se ne izključujmo."

Lotili so se projekta Očistimo obeležja
V juliju in avgustu so člani ZB za vrednote NOB pregledali vsa obeležja prve in  
druge svetovne vojne v vseh petih krajevnih skupnostih v občini Kranjska Gora. 

»Ugotovili smo, da je treba nekatere 
spominske plošče, spomenike, grobišča 
očistiti in obnoviti črke, ker so težko berljive, 
ter redno vzdrževati okolico spomenikov. 
Projekt smo izpeljali, izdelali dokumentirano 
gradivo in ga posredovali pristojnim službam 
na Občino Kranjska Gora.«
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Posebej v novejši zgodovini beležijo 
velik napredek pri strokovnem uspo-
sabljanju in izpopolnjevanju opreme. 
Letošnje leto je zaradi situacije s ko-
ronavirusom drugačno kot običajno, 
vendar glavna skrb ostaja enaka: ve-
dno pripravljeni, da priskočijo na po-
moč ljudem v stiski in pri zavarovanju 
premoženja. »Doslej smo imeli šest 
posredovanj. Že takoj na začetku leta 
smo hiteli na pomoč članom sosednje-
ga gasilskega društva na Dovjem pri 
gašenju velikega požara v kraju, ko je 
gorelo več objektov,» je poudaril po-
veljnik PGD Mojstrana Klemen Zima 
in nadaljeval: "Od ostalih manjših po-
sredovanj so bili štirje dimniški požari. 
Ob ukrepih proti širjenju koronavirusa 
smo sodelovali pri izvajanju nadzora 
prepovedi prehajanj ljudi v druge obči-
ne. Moram reči, da na našem območju 
ni bilo kršitev in so ljudje spoštovali 
ukrep. Dva člana sta opravila obnovi-
tveni tečaj za gašenje s helikopterjem v 
visokogorju. Zaradi znane situacije so 

bila letos odpovedana gasilska tekmo-
vanja, ki se jih uspešno udeležujemo, 
prav tako izobraževanja za mladino.«
Društvo s 120 člani se ob prilagajanju 
izvajanja običajnih opravil že ozira 
naprej, proti 130-letnemu jubileju. 

Do takrat imajo člani kar nekaj veli-
kopoteznih načrtov. Zamenjati želijo 
vozilo za prevoz oseb, največji zalogaj 
pa bo povečanje sedanjega gasilskega 
doma, saj zaradi vseh dejavnosti in 
vse večje opreme postaja pretesen.

V stalni pripravljenosti za pomoč ljudem
Več generacij Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Mojstrana že 127 let s srcem 
in veliko predanostjo opravlja humano in požrtvovalno poslanstvo pomoči ob 
požarih in naravnih nesrečah ter pri drugih opravilih za dobrobit kraja.

Poveljnik PGD Mojstrana Klemen Zima

SUZANA P. KOVAČIČ

Letošnji Vidovičev memorial, ki je bil 
7. avgusta tradicionalno v organiza-
ciji Društva upokojencev (DU) Rateče 
Planica, je bil peti po vrsti. Tajnica 
društva Jelka Oman je povedala, da 
ga vsako leto organizirajo v spomin 
na žal preminulega Franca Vidoviča, 
dolgoletnega člana društva in uspe-
šnega športnega referenta. "Posebnost 
našega turnirja v kegljanju z nihajno 
kroglo je, da nimamo zmagovalca. 
Turnirja se poleg članov našega dru-

štva udeležijo tudi člani sosednjih 
društev upokojencev iz Kranjske Gore 
in Mojstrane, pa tudi člani DU Ka-
mnik, s katerim prav tako že dolgo 
prijateljujemo. Za turnir sestavimo 
mešane ekipe, ki jih določimo z žre-
bom, v vsaki ekipi so torej člani iz 
različnih društev. V prvi vrsti pa nam, 
poleg rekreacije, največ pomeni dru-
ženje," je povzela Omanova. DU Rate-
če Planica ima od agrarne skupnosti 
v brezplačnem najemu zemljišče, na 
katerem so člani društva upokojencev 
sami s prostovoljnim delom postavili 

igrišče za balinanje in za kegljanje z 
nihajno kroglo, zraven pa so postavili 
še manjši objekt, v katerem hranijo 
športne rekvizite ... V toplejših mese-
cih leta balinajo in kegljajo ob pone-
deljkih in petkih, pozimi pa na toplem 
v Domu krajevne skupnosti v Ratečah 
igrajo pikado. Športna referentka pri 
društvu je zdaj Antonija Brudar. Jelka 
Oman pa lepo vabi tudi mlajše upoko-
jenke in upokojence, da se jim pridru-
žijo pri vseh društvenih aktivnostih, 
ki jih letos sicer prilagajajo tudi raz-
meram novega koronavirusa. 

Vidovičev memorial v Ratečah



V Termah Snovik živimo 
naš slogan, ki se glasi: 
»Gost je naše največje 
doživetje!« Gostje priha-
jajo, mnogi se vračajo, 
veliko jih spoznava naše 
terme prvič. Veseli smo 
jih, vlivajo nam zaupa-
nje, da delamo prav, da 
smo gostoljubni. Roko 
na srce – tudi ponuditi 
imamo kaj, česar mnogi 
nimajo in kar gostje spo-
znavajo kot veliko pred-

nost: izjemno termalno vodo in druga vodna 
doživetja, neokrnjeno naravo, v objemu kate-
re jih zjutraj prebuja ptičje petje, bogato lokal-
no kulinariko, edinstvene Kneippove zgodbe 
… V teh časih ni nepomembno, da imajo go-
stje dovolj prostora, da ni gneče – in res je ni, 
ne na bazenih ne v restavraciji, saj skrbimo za 
vsa varnostna priporočila za preprečevanje 
širjenja okužb. Apartmaji omogočajo zaseb-
nost, med sprehodi se pozdravljajo bolj na da-
leč, lahko kolesarijo po ravnem ali navkreber, 
zanimivosti so res lokalne in vsem dostopne.
Kakšna je struktura vaših obiskovalcev v tem 
koronačasu? Imate dovolj rezervacij za poletje? 
Se ljudje tudi že odločajo pri vas unovčiti turi
stične bone?
V preteklosti so v Termah Snovik kot gostje 
prevladovali tujci, ki jih zaradi znane situa-
cije letos ni. Zato pa imamo veliko domačih 
gostov, Slovencev, ki odkrivajo skrivnosti 
čudovitega sveta pod Veliko in Menino plani-
no, vse več jih je, rezervacije so številne, tudi 
zaradi turističnih bonov, s katerimi je moč 

plačevati naše nočitve ali nočitve z zajtrkom. 
Terme Snovik so v teh dneh babilon sloven-
skih narečij!
Kako ste se prilagodili novim smernicam na
govarjanja predvsem domačega gosta (dodatni 
paketi, ponudba, povečan del restavracije …)?
Za letošnjo sezono smo oblikovali številne 
nove vsebinske pakete in se v ta namen pove-
zali tudi z drugimi ponudniki v regiji: Veliko 
planino, Arboretumom Volčji Potok, Zavodom 
za šport, turizem in kulturo Kamnik. V goste 
neposredno vabimo zaposlene v slovenskih 
podjetjih, zavodih in ustanovah, za katere 
smo pripravili posebne ponudbe, sodelujemo 
v številnih marketinških aktivnostih, ki pri-
povedujejo zgodbe o lepotah Slovenije v tujini 
in doma. Situacijo, v kateri smo se znašli ne
po svoji krivdi, smo izkoristili kot priložnost 
za prihodnost.
Katere aktivnosti priporočate gostom poleg 
plavanja v Tuhinjski dolini? Kako poskrbite, 
da gost odmisli vsakodnevne obveznosti in se 
sprosti v družbi, s katero prihaja?
Gostje se radi zadržujejo pri nas, saj se vedno 
kaj dogaja. Animacijski program je prilagojen 
situaciji s koronavirusom, zaradi katerega ne 
izvajamo vseh aktivnosti, smo pa usmerjeni 
na doživetja zunaj in v naravi. Poleg kopanja 
in sproščanja v našem Wellness centru se go-
stje veliko sprehajajo po okolici – tudi boso-
nogo na Kneippovem doživetju, palice za nor-
dijsko hojo si pri nas brezplačno izposodijo, z 
električnimi in gorskimi kolesi, ki jih tudi iz-
posojamo, se podajajo v hribovje, do Kamnika 
in Arboretuma, obiskujejo kmečke turizme, se 
zadihajo do Črnivca, mnogi pa preprosto pole-

žavajo in uživajo v šume-
nju gozdov. Zakaj pa ne? 
Čas dopustov je!

Koliko časa opravljate de
lo receptorke v Termah 
Snovik?
Od septembra lani. Kma-
lu bo eno leto, pred tem 
pa sem že spoznavala 
tudi druge oddelke v Ter-
mah kot študentka.
Katere storitve so vam 

osebno najbolj všeč in bi jih želeli v Termah 
Snovik početi prav vsak dan?
Zagotovo Kneippovo terapijo in bosonogo 
pot.

In katera je vaša najljubša jed iz menija resta
vracije Potočka?
Nedvomno postrv, pripravljena na različne 
načine.
Zakaj bi si vi osebno med vsemi termami v Slo
veniji izbrali prav Terme Snovik?
Ker so odmaknjene od vsakdanjega vrveža, 
sredi narave, obdane z gozdovi. Odličen kraj 
za sprostitev in številne aktivnosti.
Kako bi povabili k vam družine z otroki?
Ker so Terme Snovik mirne, varne ter druži-
nam prijazne. Glede na ponudbo res vsakdo 
lahko najde nekaj zase. Tako otroci kot tudi 
odrasli. Otroci se zabavajo s palčkom Snovičk-
om v bogatem animacijskem programu, starši 
pa ta čas lahko izkoristijo tudi za sprostitev v 
Wellness centru, kjer je na voljo veliko progra-
mov.
Katere so morebitne posebne lastnosti gostov 
iz različnih držav, ki prihajajo k vam? Kaj pa 
opazite pri Slovencih iz različnih pokrajin?
Počitka in razvajanja si po mojem mnenju 
najbolj želijo italijanski gosti. Med zahtevnej-
še goste, ki želijo raziskovati in se kaj novega 
naučiti, bi uvrstila nemške goste in pa tiste, ki 
so veliko bolj oddaljeni od nas (Nizozemska, 
Anglija ...) Med Slovenci so seveda najbolj 
navdušeni tisti, ki prihajajo iz krajev, kjer ni 
toliko hribov in narave. V našem tuhinjskem 
biseru ima vsak možnost odkriti še najbolj 
skrite kotičke in uživati v njih.
V katerem od apartmajev se najlepše spi?
Vsi apartmaji v osmih hiškah, ki so poimeno-
vani po listnatih in iglastih drevesih, so prilju-
bljeni, saj je povsod lep razgled in sočna lega. 
Gostje so navdušeni nad tem, da hiške stojijo 
na robu gozda, tako so še bližje naravi. Všeč 
jim je mir in jutranje prebujanje z žvrgolenjem 
ptičkov.
Opišite nam svojo najbolj zabavno izkušnjo 
oziroma prigodo z obiskovalci.
Ta izkušnja mogoče ni tako zabavna, kot je 
zelo prijazna. Z gospodom sva se po telefonu 
dogovarjala za rezervacijo. Pri nas je enkrat že 
bival in mu je bilo zelo všeč. Uredili smo mu 
rezervacijo po njegovih željah in seveda je 
bil zelo hvaležen. Med pogovorom je večkrat 
omenil, da nam bo prinesel zavitek v zameno 
za našo prijaznost. Na ta pogovor sem že sko-
raj pozabila, nakar je gospod prišel na bivanje 
in s seboj prinesel tudi dva pladnja domačega
zavitka in še cel kup drugih dobrot. Nihče ni 
mislil, da je gospod svojo obljubo vzel tako re-
sno. Lepe geste smo bili seveda vsi veseli, saj 
smo se z njim sladkali še cel dan.

VEČ NA: WWW.TERME-SNOVIK.SI

Obrazi turizma v Kamniku
Predstavljamo vam srčne posameznike, ki jih srečujete pri turističnih ponudnikih po vsej  
občini Kamnik. Posameznike, ki predstavljajo prvi stik z gostom ali pa iz ozadja poskrbijo,  
da gostje izkusijo nepozabna doživetja. Posameznike, ki so pomemben gradnik turizma in  
od katerih je odvisno, ali bo turist odšel zadovoljen, srečen in vesel in se vrnil tudi naslednje  
leto. Predstavljamo vam nekaj obrazov turizma v Kamniku.

Terme Snovik so v teh dneh babilon slovenskih narečij!

Predrag Canjko, 
direktor družbe
Terme Snovik 
Kamnik, d. o. o.

Vesna Drolc,  
receptorka v  
Termah Snovik

ZDAJ JE ČAS za odkrivanje starodavnih 

izročil pastirjev.

ZDAJ JE ČAS za termalno sprostitev sredi 

narave, le streljaj od mesta.

ZDAJ JE ČAS za odkrivanje skrivnosti srednjeveškega mesta v objemu Alp.

ZDAJ JE ČAS, da se prepustiš vonju 
tisočerih cvetlic na pragu Kamnika.

Zdaj je čaṡ    Doživi Kamnik           v objemu     Kamniško-Savinjskih AlṗSvoje doživetje poišči na wwẇ visitkamnik̇ com wwẇ arboretuṁ siwwẇ terme−snovik̇ siwwẇ velikaplaninȧ si

#visitkamnik

TIC TOČKA, GLAVNI TRG 2, KAMNIK
EMAIL: TIC@VISITKAMNIK.COM 
TELEFON: +386 (0) 831 82 50 

#ifeelsLOVEnia  #mojaslovenija  www.slovenia.info

Všečkaj in objavi fotografijo: 

                                     @VISITKAMNIK #VISITKAMNIK               VISIT KAMNIK #termesnovik  
#arboretumvolčjipotok  #velikaplanina
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"Niti prepletajo sedanjost s preteklo-
stjo. Ugajajo nam, nam budijo domi-
šljijo in spomine. Z njimi pričaramo 
tisto, kar manjka v vrvežu življenja: 
med nitkami vlada skladnost, red, 
lepota, očarljivost. Vsaka nit je enako 
pomembna. V tem sožitnem preple-
tanju najdemo srečo." Tako lep zapis 
sem našla na spletni strani Združe-
nja slovenskih klekljaric in vseh, ki 
imajo radi čipke, napisale pa so ga 
že pred nekaj leti članice skupine za 
ročna dela pri KUD Jaka Rabič Dovje - 
Mojstrana. Z Jano Fenz so se nekatere 
domače umetnice ročnih del poglobi-
le v skrivnosti čipk in nekaj klekljanih 
izdelkov je bilo na ogled na nedav-
ni razstavi v Aljaževem prosvetnem 
domu na Dovjem v času 28. Aljaževih 
dni. Jana Fenz se je klekljati učila že 
pri petih letih; odraščala je v Poljanski 
dolini, to znanje ji je podarila mama. 
Jana je pridobila pozitivno mnenje 
etnologa prof. dr. Janeza Bogataja, 
da je njena čipka avtentična idrijska 
– sama je narisala vzorec in ga izde-
lala. Mnogo let je klekljanja učila šol-

ski podmladek, kasneje tudi članice 
domačega KUD-a, med njimi Danico 
Smolej, ki pa je na letošnji razstavi na 
ogled postavila prte v tehniki vezenja 
rišelje. "Zame so ročna dela sprosti-
tev," je povedala Smolejeva.

Metka Kern Trček je pojasnila, da vsa-
ko leto usvojijo kakšno novo tehniko, 
letos je bil to črni vez. "Še posebej se je 
v to posebno, zelo zahtevno in vse bolj 
priljubljeno tehniko poglobila Neven-
ka Marinšek. Videz izdelka naj bi bil 

Letos so usvojile tehniko črnega veza
Vsako leto skupina za ročna dela pri Kulturno umetniškem društvu (KUD) Jaka 
Rabič Dovje - Mojstrana pripravi razstavo, letošnja je bila že 34. po vrsti. Umetnice 
ročnih del si prizadevajo, da se to znanje ohrani in prenaša iz roda v rod. 

Od leve: Elica Peternel, Danica Smolej, Metka Kern Trček, Jana Fenz in Justi Kralj. 
Svoje čudovite izdelke so na ogled postavile še Umija Kovač, Helena Kramar, Nevenka 
Marinšek, Dragica Pintar, Brigita Režonja, razstavljeni so bili tudi izdelki Dore Dovžan v 
spomin. / Foto: Tina Dokl

Izdelki, narejeni s tehniko črnega veza / Foto: Tina DoklKlekljana angelčka / Foto: Tina Dokl
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Sodelavka jeseniškega Društva Žarek 
Barbara Omerzel je povedala, je bil po-
udarek na kakovostnem preživljanju 
prostega časa in druženju. Otrokom 
so pripravili različne ustvarjalne de-
lavnice, lepo vreme so izkoristili tudi 
za odkrivanje lepot Mojstrane z okoli-
co, otroci so bili še posebno navdušeni 
nad bližnjim manjšim jezerom Kreda. 
Nekateri bili so pri jezeru že kdaj prej, 
nekateri so ga odkrili na novo. Sicer pa 
so ustvarjali in izrazili svojo domišlji-
jo v izdelkih s pomočjo barv za steklo, 
das mase, perlic ... Zelo so jih pritegni-
le barve za steklo, za najljubši motiv 

jih je nekaj izbralo papigo. Anže je tako 
povedal, da bo svojo papigo nalepil na 
okno. "Doma sem iz Zgornje Radovne, 
narava naokrog je vsa zelena. V takšno 
okolje pa najbolj sodi zelena papiga," je 
pojasnil Anže, ki je s tempera barvica-
mi na risalni list naslikal tudi vesolje. 
Tana je dejala: "Z mlajšim bratom sva 
za materinski dan doma zaigrala igri-
co, v kateri sva nastopila kot Smrketa 
in Smrkec. Pa sem se spomnila, da bi 
Smrketo zdaj naslikala še z barvami za 
steklo." Marko je pokazal zapestnico iz 
perlic; eno je najprej naredil zase, ker 
pa je bila njegovi mamici tako všeč, jo 
eno naredil še zanjo. In kar je še zani-
mivega povedal v razmislek: "Ko smo 
šli na sprehod, smo s seboj vzeli tudi 
vreče za smeti, da smo pobrali tisto, 
kar ljudje odvržejo kar na tla. Tega 
ljudje ne bi smeli početi, sploh pa ne 
v Triglavskem narodnem parku." Kiara 
pa bo, ko bo velika, veterinarka. Doma 
že ima kakšno domačo žival, ker pa si 
želi tudi papagaja, je z barvami na ste-
klo naslikala papagaja, ki bo krasil do-
mače okno. Tjaša je iz das mase ustva-
rila mini dvonadstropno torto in srček 
za najboljšo prijateljico. Tudi Tinkara 
in še dve Neži so v en glas zatrdile, da 
se imajo zelo lepo ...

Žarkova poletna ustvarjalnica
Društvo Žarek je avgusta v Mojstrani organiziralo 
brezplačno tridnevno delavnico Sproščeno v poletje.

Otrokom so pripravili različne ustvarjalne delavnice.

Med šolskim letom Društvo 
Žarek vsak torek od 13. ure 
do 15.30 v prostorih Društva 
mladih Kranjska Gora v 
Mojstrani (nad pošto) otrokom 
od sedmega leta dalje nudi 
brezplačno učno pomoč, 
organizira različne delavnice, 
družabne igre. Poudarek je 
na kakovostnem preživljanju 
prostega časa, druženju ...

na sprednji in zadnji strani enak. Za 
vezenje se običajno uporablja črna nit, 
ni pa to pravilo." 
Elica Peternel je na razstavo prinesla 
prtiček v črnem vezu, poleg tega več 
pletenin. "Imam kar nekaj vnukinj in 
vnukov, ki radi nosijo moje pletene 
izdelke," je povedala. Na ogled so bili 
pleteni copatki, otroške kape, jopice, 
kvačkana odejica ... "Največ pletem in 
kvačkam zvečer, me kar malo pomir-
ja," je dejala Peternelova. 
Justi Kralj je imela čipko na sebi, vkle-
kljano v bluzi. "Klekljati me je učila 
Jana, vsako nalogo, ki si jo zadam, pa 
vedno izpeljem do konca," se je na-
smejala Justi, in letos je bil to črni vez. 
Helena Kramar je mojstrica slikar-
skega vboda, pri katerem lepi barvni 
odtenki v polnem vezu učinkujejo po-
dobno, kot bi občudovali sliko. 
Članice skupine za ročna dela so po-
seben prostor na razstavi namenile 
v spomin pokojni Dori Dovžan. "Dora 
je bila tudi mojstrica gobelina, ki ga 
je izdelala brez podlage risbe in štela 
nitke," je dejala Metka Kern Trček.

Skupina za ročna dela se dobiva vsa-
ko sredo zvečer od oktobra do aprila 
v prostorih KUD-a. Medse vabijo še 
druge, da se jim pridružijo, saj, kot 
je sklenila Metka Kern Trček, ki je 
izvezla tudi motiv Malega princa na 
vzglavniku: "Motiv je malce zasanjan, 
za otroke, da bodo sanjači in prihajali 
tudi v naš kulturni hram."

Ročno pleteni in kvačkani izdelki / Foto: 
Tina Dokl
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SUZANA P. KOVAČIČ

Športno igrišče za disk golf so v Nor-
dijskem centru (NC) Planica postavili 
v sodelovanju s Frizbi zvezo Sloveni-
je. Disk golf je igra, ki je zelo podobna 
tradicionalnemu golfu, le da namesto 
udarjanja žogice v luknjo mečemo 
frizbi (leteči disk) v košaro. Igra je naj-
bolj znana v skandinavskih državah, 
tudi pri nas postaja vse bolj prilju-
bljena. V snežnem tunelu so pred ne-
davnim predstavili še drugo novo ak-
tivnost v centru – zimsko olimpijsko 
panogo curling. Ledeno stezo so posta-
vili v sodelovanju s Curling zvezo Slo-
venije. Oboje je že na voljo družinam, 
medgeneracijskim »spopadom«, sku-
pinam prijateljev, timbildingom.

TREBA SE JE PRILAGODITI, ČEPRAV 
SO ČASI MALO DRUGAČNI

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za 
šport RS Planica dr. Franci Petek je po-
udaril, da je Planica velik odprt prostor 
z velikim potencialom in da je treba 
biti prilagodljiv, četudi so časi malo 
drugačni. V koronakrizi so iskali nove 
rešitve v poslovanju in prilagajanju tre-
nutni situaciji. Franci Petek je pohvalil 
slovenskega gosta, ki se je v preteklih 
dveh mesecih zelo izkazal. Dodal je, da 

so v prejšnjih letih prevladovali tuji go-
stje, medtem ko so slovenski prihajali 
bolj ob koncih tedna. V Planici opažajo, 
da slovenski gostje dejansko spremi-
njajo svoj življenjski slog, saj so se šte-
vilni letos odločili drugače – za aktivno 
preživljanje prostega časa in odkriva-
nje lepot Slovenije. Slovenskega gosta 
doživljajo sicer kot zelo zahtevnega – 
kar pomeni, da zahteva »nekaj več«, 
ponudbo z dodano vrednostjo. Opažajo, 
da je pripravljen potrošiti več denarja, 
vendar želi, da cena produkta upraviči 
njegovo vrednost.

PRIVLAČNA PONUDBA ZA VSE OKUSE 
IN ZA VSE LETNE ČASE 

V podjetju HIT Alpinea so s poletno se-
zono zelo zadovoljni, saj je destinacija 
Kranjska Gora po unovčitvi turističnih 
bonov na drugem mestu. »V naših na-
mestitvah imamo tri četrtine sloven-
skih gostov, od teh jih dobra polovica 
uporabi bone. Med tujci prevladujejo 
Italijani in Nemci, sledijo Madžari, 
Čehi ...« je povedal Milan Sajovic, di-
rektor družbe Hit Alpinea, kjer so se 
na prodajno-marketinške aktivnosti 
pripravili že spomladi. »Veseli nas, da 
skupaj s preostalimi ponudniki sou-
stvarjamo privlačno ponudbo za vse 
okuse in vse letne čase. Destinacija 
in njena ponudba je namreč privlač-
na skozi celo leto in tudi v podjetju 
stremimo k temu.« Hit Alpinea v je-

sen vstopa še z dodatno promocijo za 
zimo – če rezervirate bivanje pri njih 
še letos s turističnim bonom, vam 
bodo podarili bon za zimo 2021 (brez-
plačno bivanje za eno noč ob bivanju 
vsaj tri noči). Slovenskemu gostu so se 
posvetili z enovito cenovno politiko, 
obogatitvijo z dodatnimi vsebinskimi 
paketi, kot je npr. adrenalinski paket, 
ki vključuje še spust po jeklenici v Pla-
nici, je poudaril Sajovic.

NORDIJSKI CENTER POMEMBEN DEL 
USPEŠNE TURISTIČNE ZGODBE

Vodja NC Planica Jelko Gros je pove-
dal, da je bil prihodek v juliju enak 
kot v enakem obdobju lani. Gros je 
tudi poudaril, da je ves čas treba raz-
mišljati o novostih, da se obiskovalci 
radi in znova vračajo. Kranjskogor-
ski župan Janez Hrovat je »zgodbo« 
v dolini pod Poncami ocenil kot zelo 
uspešno; tradiciji smučarskih sko-
kov se pridružujejo tudi drugi športi, 
tu je pripravljalni center za različne 
športe in tudi razvedrilni in adrena-
linski center. Kot je zagotovil, se ob-
čina z infrastrukturnimi vložki trudi, 
da bi omogočila čim boljšo povezavo, 
promocijo in trženje nordijskega cen-
tra. »NC Planica je velik kamenček v 
mozaiku turistične zgodbe, ki je pri-
pomogel k temu, da je destinacija na 
drugem mestu po unovčenju bonov,« 
je sklenil župan Hrovat.

Novost: disk 
golf in curling  
v snežnem  
tunelu
V Nordijskem centru 
Planica in družbi Hit 
Alpinea so pred nedavnim 
predstavili aktivnosti, 
ki so jih pripravili med 
koronakrizo. Novost sta 
med drugim športno 
igrišče za disk golf in 
curling v snežnem tunelu.

Skupinski otvoritveni met. Disk golf je igra, ki je zelo podobna tradicionalnemu golfu, le 
da namesto udarjanja žogice v luknjo mečemo frizbi (leteči disk) v košaro.
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V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

JANKO RABIČ

Člani Društva upokojencev Dovje - Mojstrana se v prazno-
vanje praznika občine Kranjska Gora že več let vključujejo 
z izvedbo odprtega tekmovanja v kegljanju z nihajno kro-
glo. Letos so bili še posebej ponosni, da so ga spet uspešno 
izvedli v prenovljenem rekreacijskem centru Zeleni gaj v 
Mlačci za Mojstrano. Uvodne praznične besede je vsem na-
menil župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat in izvedel 
prvi met tekmovanja. Nastopili so tekmovalci društev upo-
kojencev Rateče - Planica, Kranjska Gora in Dovje - Moj-
strana ter Društva invalidov Kranjska Gora. Pri ženskah je 
zmagala Marjetka Šetina pred Sonjo Čebašek in Anico Pla-
hutnik, vse iz Društva upokojencev Dovje - Mojstrana. Pri 
moških je bil najboljši Jani Jelovčan, Vinko Šumi je zasedel 
drugo mesto, Justin Mrak tretje mesto, vsi so iz Društva 
upokojencev Rateče - Planica.

Zmagovalci prazničnega 
tekmovanja 

Najboljše tekmovalke

... in najboljši tekmovalci kegljanja z nihajno kroglo.

V soboto, 5. septembra, bo potekal Red Bull Goni Pony. Šesta iz-
vedba podviga s kolesi Pony na Vršič ni uspela ubraniti svojega 
tradicionalnega termina v začetku junija, zato pa se v Kranjsko 
Goro vrača v novem. Tokrat prvič število udeležencev ne bo po-
skočilo do novega rekorda (lani jih je bilo 1320), saj je v skladu z 
navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za organizacijo 
javnih prireditev tekmovanje omejeno na 500 kolesark in kole-
sarjev. Toliko je tudi že kar nekaj časa prijavljenih na letošnje 
tekmovanje. S ponijem se bo na Vršič podal tudi tekmovalec v 
smučarskem krosu Filip Flisar. Start bo ob 15. uri v centru Kranj-
ske Gore. M. B.

Šestič s poniji na Vršič

V prihajajoči zimski sezoni bo Planica kar dvakrat gostila naj-
boljše smučarske skakalce sveta. Najprej bo svetovno prven-
stvo v smučarskih poletih, ki bo potekalo od 10. do 13. de-
cembra, finale svetovnega pokala v smučarskih skokih pa v 
tradicionalnem terminu konec marca, in sicer od 25. do 28. mar-
ca. Svetovno prvenstvo bi moralo biti že marca, a je bilo zaradi 
pandemije covida-19 prestavljeno. Organizatorji sporočajo, da 
lahko že kupljene vstopnice neposredno zamenjate za vstopni-
ce za decembrsko ali marčevsko tekmovanje ali pa jih zamenja-
te za vrednotnice, do vključno 30. septembra 2020, izključno na 
prodajnih mestih, kjer so bile kupljene prvotne vstopnice. M. B.

Skakalci pozimi dvakrat v Planici
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom  
Dobrote sira, objavljene v Zgornjesav'cu 14.  
avgusta 2020, ki prejmejo zgoščenko Tanje Zajc 
Zupan in Hermine Matjašič, so: Marija Petrič  
iz Kranja, Tilka Šenk iz Kranja in Lojzka Vovk  
iz Zgornjih Gorij. Nagrajenkam čestitamo! 

SUZANA P. KOVAČIČ

"Kakšno spremembo lahko naredi 19 ustvarjalnih Slovencev 
s pametnimi telefoni, povprečno starostjo 19 let in podporo 
odprtomiselnih vodij turistične destinacije? Brez TikToka 
bolj malo. Z njim? Doseči pot do vse bolj nedostopnih src 
mlade generacije." Kot tudi pojasnjujejo na Turizmu Kranj-
ska Gora, je TikTok najhitreje rastoče družbeno omrežje, kjer 
vlada najmlajša generacija, trenutno v stiku s tehnologijo 
– Generacija Z (rojena po 1995). Recept za bliskovite vzpone 
mladih zvezdnikov na platformi je naslednji: veliko proste-
ga časa za snemanje, želja po izražanju svojih talentov in 
pripravljenost slediti tedenskim trendom. Najpopularnejši 
ustvarjalec po naključju viralnega algoritma in doma po-
snetih plesnih posnetkov je postala 16-letna Američanka s 
83,2 milijona sledilcev (več od prebivalstva Nemčije).

"Zavedanje, kako pomembno je grajenje pripadnosti mla-
de generacije Kranjski Gori kot blagovni znamki po prin-
cipu "prvi pride prvi melje", nas je pripeljalo do petdnevne-
ga dogodka s priljubljenimi mladimi slovenskimi TikTok 
ustvarjalci. Ustvarjalci bodo med 9. in 13. septembrom v 
leče pametnih telefonov lovili pristne trenutke, vtise, Tik-
Tok trende, ki hkrati vseeno v sebi nosijo skrbno načrto-
vano sporočilo Kranjske Gore – destinacije s poslanstvom, 
da svojim gostom nudi transformativne pobege, prek ka-
terih se povežejo s stvarmi, ki so jim zares pomembne," 

so povedali na Turizmu Kranjska Gora in dodali, da so pr-
votni številčni cilj dva milijona ogledov v sklopu projekta 
do četrtine izpolnili že pred objavo prvega videoposnetka s 
profila Kranjske Gore (plus pol milijona ogledov ključnika 
#kranjskagora na dan pisanja).
"Čeprav visoke številke ogledov služijo dviganju nemalo obr-
vi tradicionalistov marketinga, pa je naš cilj precej višji. V 
širšem okviru projekt služi le kot začeten kamen mozaika, 
ki bo uveljavil majhen alpski kraj kot svetovni center idej-
nega vodstva, večjega od njene turistične ponudbe. Kranjska 
Gora ne bo več le ena izmed alpskih turističnih destinacij, 
ampak edina in nezamenljiva prva izbira mladih razisko-
valcev lepot narave in športnih vročekrvnežev. Z markaci-
jami bo vodila pot v smer kraja, ki ustvarja spremembo v 
svetu, v katero (samoizražanja željni) mladi verjamejo, se 
ji pridružujejo in ji pomagajo rasti (kot počnejo z ostalimi 
priljubljenimi blagovnimi znamkami)," so še napovedali na 
Turizmu Kranjska Gora. 

Pet dni dviganja virtualnega prahu v Dolini
Zavedanje, kako pomembno je grajenje pripadnosti mlade generacije Kranjski 
Gori kot blagovni znamki po principu "prvi pride prvi melje", jih je pripeljalo do 
petdnevnega dogodka s priljubljenimi mladimi slovenskimi TikTok ustvarjalci.

»Naša vloga povezovalcev Generacije Z s svetom 
se začne, ko bomo prek TikTok-a angažirali 
mlade, da s svojim dialogom pomagajo 
destinaciji Kranjska Gora bolje razumeti 
mladi trg in pridobiti neulovljivo prednost pri 
razvijanju priljubljene ponudbe prihodnosti,« 
sporočajo iz Turizma Kranjska Gora.

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Nagrade: 3–krat zgoščenka Tanje Zajc Zupan in Hermine Matjašič

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 23. septembra 2020, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.

Čisto nova otroška slikanica o bratcu in sestrici, ki izvesta, kako 
nastanejo oblaki in zakaj dežuje. Knjiga otroke spodbuja k 
opazovanju pestrega dogajanja na nebu. Napisana je z velikimi 
tiskanimi črkami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

17,99Trda vezava, 25 strani

EUR
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ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom in bonom ob financiranju v vrednosti 350€ (z DDV), ki velja za Nissan Juke 1.0 117 TEKNA s kovinsko barvo iz zaloge. 
Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, 
d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si

Novi Nissan Juke  
Coupé Crossover
s tehnologijo PROPILOT

+ DO 3.000 € PRIHRANKA*
+ 7 LET JAMSTVA**

NISSAN JUKE DEALER AD A5 AVG20 V1.indd   1 20/08/2020   10:03

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 6,0 l/100 km. Emisije CO2: 148 – 136 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. 
Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Ponudba velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do prihranka v višini do 3.000 € (z DDV) z vključenim popustom in bonom ob financiranju v vrednosti 350€ (z DDV), ki velja za Nissan Juke 1.0 117 TEKNA s kovinsko barvo iz zaloge. 
Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30.9.2020 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, velja z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***NissanConnect ni na voljo v slovenskem jeziku. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, 
d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 


