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DACIA 
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*EKO SKLAD na svoji spletni stran: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje 
za nakup vozila: informativna mesečna anuiteta za model Novi Sandero Stepway Essential 1.0 100 ECO-G 100 v skupni vrednosti 14.390 € z DDV, s pologom v višini 4.400 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120 
mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO 
SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-
plin-kredit-2. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča priporočena cena in že vključuje 22-odstotni DDV in DMV.  **Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim 
pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 5,6-7,4 l/100 km. Emisije CO2: 127-131 g/km. Emisijska stopnja: 
EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0248 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. 

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

89 €/MESEC 
z                               kreditom*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico**

ŽE ZA

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330

Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Obiščite nas v PE Kranj, Ljubljanska c. 30 | T: 04 235 50 50 | www.etis.si

Plačilo do  

24  
obrokov 

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega 
potrošniškega kredita Summit Leasing 

brez potrebne dokumentacije. Vse 
podrobne informacije in izračun za izbrani 

aparat so vam na voljo v vseh naših PE.

VAŠA  
KUHINJA.  

NAŠE  
STROKOVNO  

ZNANJE.
Našim strankam ponujamo 
svetovanje pri načrtovanju  
in opremi celotne kuhinje.

Izbira kakovostnih gospodinjskih 
aparatov je pomembna saj vam le-ti 
olajšajo vsakodnevna opravila. Če pa 
jih lahko dobite takoj, še toliko bolje.

Hladilniki, kuhalne plošče, pečice, 
pomivalni stroji, nape, raznovrstni 
veliki in mali gospodinjski aparati... 

vse to imamo na zalogi.

Etis_Oglas_PEKranj_KuhinjeSvetovanje_176x120_Kranjcanka.indd   1 13/01/2022   15:23
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Na naslovnici: Največji trail tekaški do-
godek v Sloveniji Julian Alps Trail Run
Foto: Nik Bertoncelj
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Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
v nakladi 17.500 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 
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 Ͱ Vaša odločitev je verjetno marsi-
koga presenetila. Zakaj se ne boste 
potegovali še za tretji mandat?
V teh osmih letih vodenja občine sem 
se po svojih najboljših močeh in na 
podlagi dolgoletnih podjetniških iz-
kušenj trudil iz obstoječih financ in 
zaposlenih, ki so mi bili na razpolago, 
izvleči največ, kar se je dalo. Krajem 
in ljudem v občini sem bil stoodsto-
tno predan. Dva mandata pa sem si 
zadal za neki okvirni čas na funkciji, 
saj sem se zavedal, da energija, pa naj 
je ima posameznik še ne vem koliko, 
počasi izpuhti. Seveda bi lahko konec 
vsakega mandata našel kak nov izziv, 
se prepustil rutini in mlačno in bledo 
županoval, kakor pravijo pravljice – do 
konca svojih dni ... Pa vendar to ni v 
moji naravi; če delam, delam na polno 

ali pa se tega ne grem. Sicer pa bom 
spet poskušal zajeti življenje z veliko 
žlico, posvetil se bom družini, pomagal 
hčerama, svojim zaposlenim v podje-
tju, ki me že kar malce pogrešajo, ne-
kaj časa zagotovo namenil filantropiji 
in prostovoljstvu ter počel stvari, ki jih 
imam rad. Naj bo to smučanje, hribi, 
letenje z jadralnim padalom, potova-
nja z motorjem ali učenje kajtanja, za 
kar sedaj preprosto ni bilo časa.

 Ͱ Na kaj ste najbolj ponosni v teh 
osmih letih? 
Seveda sem najbolj ponosen na ljudi, 
ki so mi začeli v vseh teh letih verjeti, 
mi zaupali, na iskrice v očeh tistih, ki 
so potrebovali mojo pomoč in nasvet 
ter to tudi dobili. Ponosen sem na našo 
dolino, ki me razveseli že na vhodu 
tam pri Belem Polju, kjer se občina zač-
ne in kjer človek začuti, da je prišel do-
mov. V urejen dom, ki je to lahko obči-

na, kjer se na vsakem koraku navzgor 
do zadnje vasi Rateče in do obeh mej-
nih prehodov čuti, da tu živijo pridni, 
vestni ljudje, ki jim urejenost, čistoča 
in skrb za naravo niso španska vas.
Ponosen sem na svojo ekipo ožjih 
sodelavcev ter malenkostno spreme-
njeno in skrčeno občinsko upravo, 
s katerima smo po nekaj porodnih 
krčih sodelovali odlično in dosegali 
neverjetne rezultate ter bili v vseh po-
gledih občina presežkov, pa naj bo to 
po dohodku na prebivalca, prestižnih 
nagradah v turizmu, gostinstvu, kme-
tijstvu in gospodarstvu.
Morda najbolj ponosen sem na ljudi, 
ki so mi na vsakih volitvah ali v anke-
tah, tudi v letošnji, namenili gromo-
zansko podporo in pokazali, kako zelo 
cenijo moj način vodenja – pokazali 
so, da od človeka, ki ga izvolijo, priča-
kujejo, da v njihovem imenu ob pod-
pori občinskega sveta tudi odloča ter 
za temi odločitvami stoji.

 Ͱ V kakšni kondiciji je občina danes?
Občina je nezadolžena – je ena od 14 
nezadolženih v Sloveniji –, sanirali 
smo vse dolgove in obveznosti iz pre-
teklosti. Kot pravi Gorenjci nimamo 
kreditov, ampak kar nekaj rezerve na 
kreditni knjižici in smo pripravljeni 
na investicije in tudi večje projekte, 
ki se bodo lahko izvajali v prihodnjih 
letih. V predalih imamo ta trenutek 
kar nekaj projektov z vsemi dovo-
ljenji in soglasji, tako da prihajajoča 
ekipa lahko začne tako gradnjo kot 
pridobivanje nepovratnih sredstev iz 
evropskih in državnih virov. Tudi tu-
kaj moram pohvaliti svojo ekipo so-
delavcev na občini, saj nam je v teh 

SUZANA P. KOVAČIČ

Ob izvolitvi za župana pred osmimi leti 
/ Foto: osebni arhiv

Ljudje so mi zaupali. To je največji uspeh.
Janez Hrovat je župan Občine Kranjska Gora zadnja dva mandata, pred kratkim 
pa je sporočil, da ne bo več kandidiral še za en mandat. »Skupaj z ekipo nam 
je uspelo uresničiti skoraj vse moje programe, ideje in želje,« je ponosen na 
doseženo in štafeto predaja naprej pri največji hitrosti ... Priznava pa, da bo 
pogrešal vse tiste ljudi, ki so mu verjeli, mu vseskozi stali ob strani in mu zaupali 
tudi v najtežjih trenutkih.

Govor pri Ruski kapelici leta 2018 
/ Foto: osebni arhiv
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dveh mandatih uspelo iz Ljubljane 
in Bruslja pripeljati kar zajeten kup-
ček nepovratnih evrskih milijonov. Z 
visokim ugledom in z odličnimi uvr-
stitvami v vseh pogledih, tako turi-
stičnega segmenta kot gospodarske-
ga, smo ena najmočnejših občin pri 
nas. Proračun je od leta 2014 do 2023 
več kot podvojen. Občina je v odlični 
kondiciji, smučarji bi rekli, da smo v 
klubu top five ...
Pomembno je, da ostanemo čuteča 
občina. Subvencioniramo socialne, 
zdravstvene, kulturne, športne in 
druge programe. Med drugim sub-
vencioniramo pomoč na domu, vrtce, 
dodatne učitelje in programe na šo-
lah, našim otrokom in mladini zago-
tavljamo brezplačne letne smučarske 
vozovnice na smučiščih v Kranjski 
Gori in Mojstrani … Kljub temu da 
je občina Kranjska Gora sicer prego-
vorno draga, pa vsaj v teh finančnih 
odhodkih, ki jih dirigira občina, gle-
damo na to, da domačinom pridemo 
naproti in jim olajšamo življenje, ker 
to zmoremo na račun visokih dohod-
kov od turizma in s turizmom pove-
zanih dejavnosti. Imamo eno najniž-
jih cen pitne vode, eno najnižjih cen 
ravnanja z odpadki ter čiščenja in od-
vajanja odpadnih voda v Sloveniji in 
upam, da tako tudi ostane.

 Ͱ Pa vas ne skrbi, da bo napove-
dana kriza, predvsem energetska, z 
vsemi posledicami upočasnila am-
bicije, pozitivne tokove?
Srečo imamo, da nismo direktno 
odvisni od zemeljskega plina, v ob-
čini smo namreč brez plinovodnega 
omrežja. Smo pa na srečo okrog in 
okrog obdani z gozdom, ki v teh časih 
postaja spet pomemben vir cenovno 
ugodnega kuriva.

 Ͱ Kaj je pa tisto nedokončano?
V bistvu je skoraj vse iz mojega pro-
grama izpred osmih let dokončano 
oziroma bo v prihodnjih mesecih. Mo-
rate pa vedeti, da se investicijski cikel 
v občinah nikoli zares ne konča, ve-
dno pride še nekaj novega. Urejena je 
oskrba z vodo, kanalizacijski sistem, 
ki ga bo treba še naprej vzdrževati in 
nadgrajevati. Ogromen dosežek je bil 

v mojem mandatu dobljena arbitra-
žna tožba na Dunaju, ne vem, ali je v 
Sloveniji že kakšnemu podjetju ali dr-
žavni instituciji uspelo zmagati pred 
mednarodnim arbitražnim sodiščem. 
Na Dunaju smo dokazali, da je resnica 
absolutno na naši strani, ter dokazali 
mnogo nepravilnosti, ki jih je izvajal 
nekdanji koncesionar, ki je moral na 
koncu sojenja tudi povrniti stroške.
Uspešni smo bili v pogajanjih z drža-
vo za obnovo cest, krožišč, parkirišč, 
v zadnjem času deloma res na ra-
čun FIS svetovnega prvenstva v no-
rdijskem smučanju v Planici 2023. 
Ne glede na to smo imeli v Ljubljani 
odlične sogovornike in so nam bila 
vrata marsikje na ministrstvih na ši-
roko odprta. Občina Kranjska Gora je 
veljala za korektnega in dobrega par-
tnerja in smo lahko izpeljali številne 
velike projekte tudi skupaj z državo. 
Ne samo pri gradnjah infrastruktur-
nih objektov (ceste, komunala, vrtec 
in šola …), ampak tudi pri sanaciji 
posledic naravnih nesreč. Vsekakor 
moram pohvaliti tudi občinsko upra-
vo, ki je odlično sodelovala in so bili v 
sodelovanju s pogodbenimi partnerji 
sposobni pripraviti projektno doku-
mentacijo, da smo bili uspešni na 
razpisih.

 Ͱ Bo še kakšna seja do volitev, ver-
jetno proračunska?

Proračun 2023 je postavljen samo 
okvirno po investicijah, ki že tečejo, 
dodanih je še nekaj novih. Nov župan 
in občinski svet ga bosta lahko spre-
menila, če jima ne bo všeč. Nič ni za-
betoniranega, mora pa biti vsaj okvir-
no postavljen, da bodo investicije in 
delo javnih ustanov lahko nemoteno 
tekli naprej. Seja občinskega sveta je 
predvidena za 12. oktobra.

 Ͱ Ali boste kandidirali za občinske-
ga svetnika ali pa se povsem umika-
te iz lokalne politike?
Dal bom samo simbolično podporo 
Alpski listi.

 Ͱ Pa bomo Janeza Hrovata še videli 
v javnem življenju?
Čim manj. (smeh)

 Ͱ Komu boste oddali svoj glas?
Po vseh teh letih vodenja in sodelova-
nja z ekipo direktorjev občinskih podje-
tij, podžupanov, občinske uprave, s ka-
terimi smo se res dobro razumeli, sem 
presodil in bom dal svoj glas županske-
mu kandidatu Blažu Vebru. Blaž je spo-
soben, nekonflikten, motiviran, šolan 
in relativno mlad kandidat za župana 
Kranjske Gore. Dokazal je, da kot uspe-
šen in tudi širše uveljavljen ter prepo-
znan direktor Turizma Kranjska Gora, 
ki je bil tudi del moje ekipe, popolnoma 
obvlada vodenje kolektiva in da je kos 
nalogam in vsem obremenitvam, ki jih 
funkcija župana tudi prinaša.

Na delovni akciji leta 2017 skupaj s 
predsednikom Borutom Pahorjem / Foto: 
osebni arhiv

Povsod je lepo (potovanje po Albaniji 
2022), a doma je najlepše. / Foto: osebni 
arhiv
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Poleg osrednjega dogodka, predavanja v Cankarjevem 
domu v Ljubljani, si je Reinhold Messner vzel čas tudi za 
obisk Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Spre-
mljala sta ga soproga Diane Schumacher Messner in slo-
venska alpinistična legenda Viki Grošelj. Po rokovanju z 
vodjem muzeja Matjažem Podlipnikom, kustodinjo za pla-
ninstvo Sašo Mesec in sodelavko za trženje Evo Schmitt si 
je ogledal zunanjo fotografsko razstavo Večna sprememba, 
ujeta v fotografski objektiv. »Z velikim zanimanjem se je 
odpravil do bivaka, 'dvojke', kjer je posedel nekaj nostalgič-
nih minut. Ogledal si je stalno razstavo Vzpon na goro, ki 
jo je prepoznal kot dobro splošno predstavitev slovenske-
ga planinstva ter gorske narave,« je povzela Saša Mesec in 
dodala, da se je Messner po ogledu srečal z Mojstranškimi 
vevericami – Jankom Ažmanom, Janezom Brojanom, Ja-
nezom Dovžanom in Klavdijem Mlekužem, ki so s svojimi 
dosežki postavili svoj mali kraj na zemljevid alpinistične-
ga sveta. Sledil je kratek ekskluzivni pogovor z Reinhol-
dom Messnerjem in z Vikijem Grošljem. »Posnetek bomo 

s ponosom umestili med gradivo Slovenskega planinskega 
muzeja in tako njune misli ohranili tudi za širše občin-
stvo,« je še dejala Saša Mesec.

SUZANA P. KOVAČIČ

Reinhold Messner s soprogo, Vikijem Grošljem, Matjažem 
Podlipnikom, Sašo Mesec in Mojstranškimi vevericami  
/ Foto: Katja Žvan, Gmj-spm

Eden najboljših alpinistov našega časa Reinhold Messner je ob svetovni premieri 
festivala Zadnja odprava na začetku septembra obiskal Slovenijo.

Počaščeni ob obisku legende alpinizma

V Sloveniji bodo 20. novembra 2022 potekale lokalne vo-
litve, drugi krog županskih volitev je predviden za 4. de-
cember 2022. V času volilne kampanje bo Zgornjesav'c 
izšel v skladu z Zakonom o volilni kampanji (ZVRK), z 
revizijskimi poročili Računskega sodišča o objavljanju in 
financiranju oglasnih vsebin v času volilne kampanje v 
občinskih časopisih in v skladu s programsko zasnovo 
Zgornjesavca. V Zgornjesavcu, ki bo izšel v torek, 8. no-
vembra 2022, bodo enakopravno predstavljeni kandidati/
kandidatke za župana/županjo in razglasi občinske volil-
ne komisije.
V času volilne kampanje ne bo objavljenih brezplačnih 
propagandnih sporočil kandidatov/kandidatk, političnih 
strank in drugih organizatorjev volilne kampanje oziro-
ma vseh drugih sporočil, ki bodo po presoji uredništva 
imeli predvsem propagandni značaj v času volilne kam-
panje. Prav tako ne bomo objavljali nenaročenih prispev-

kov in pisem bralcev, za katera bomo presodili, da vse-
bujejo predvolilna sporočila oziroma navijajo za tega ali 
onega kandidata/kandidatko oziroma kandidatno listo 
ali organizatorja volilne kampanje.
Organizatorjem volilne kampanje bodo v skladu s ce-
nikom oglasnih objav v Zgornjesavcu zagotovljeni ena-
ki pogoji za objavljanje volilnih propagandnih sporočil. 
Vsa plačana obvestila, propagandna sporočila ter pred-
stavitveni članki bodo posebej označeni in razpoznavni 
kot propagandno volilno sporočilo. Pri zahtevah po ob-
javljanju propagandnih sporočil na določenih mestih 
revije bomo spoštovali vrstni red naročil. Svet glasila 
Zgornjesav'c je omejil predvolilno oglaševanje na največ 
četrtino strani za vsakega kandidata/kandidatko za žu-
pana/županjo in prav tako največ četrtino strani za posa-
mezno kandidatno listo.

Uredništvo

Zgornjesav'c pred lokalnimi volitvami
Pred lokalnimi volitvami bo v torek, 8. novembra 2022, izšel Zgornjesav'c 
z volilnimi vsebinami.



Kljub vsem 
mehkim  
ukrepom  
pritisk ne  
pojenja

»Glede lastništva ceste in režima upra-
vljanja ceste ni bilo sprememb, kar po-
meni, da je cesta še vedno v lasti drža-
ve, naravovarstveni režim pa skladno 
z zakonom o Triglavskem narodnem 
parku (TNP) upravlja javni zavod TNP. 
Upravljavec javnih parkirišč v Mojstra-
ni je Občina Kranjska Gora, pri Koči pri 
Peričniku zasebni lastnik, pri Aljaže-
vem domu pa Planinsko društvo Dov-
je - Mojstrana. Pred začetkom glavne 
poletne sezone je Direkcija RS za infra-

strukturo namestila dve informacijski 
e-tabli pred Slovenskim planinskim 
muzejem in pred parkiriščem za Vrta-
ško planino, ki sta obiskovalce opozar-
jali na zasedenost parkirišč v Vratih in 
uporabo P+R in javnega avtobusnega 
sistema prevozov. Največje dovoljeno 
število parkiranih vozil v dolini je dve-
sto; število je podal javni zavod TNP, ki 
je kot upravljavec parka in kot deležnik 
pri uvedbi režima izdal tudi soglasje in 
pogoje za to.«
Brezplačni avtobusni prevoz v dolino 
Vrata je zagotovila Občina Kranjska 
Gora. »Kot smo se pogovarjali z vozni-
ki, so bili avtobusi v povprečju tretjin-
sko zasedeni – ob koncih tedna več, 
med tednom manj,« je pojasnil Janša 
in dodal: »Do 26. septembra je v dolino 
Vrata po podatkih števca vozil vstopilo 
43.716 vozil. Število bo ob lepem okto-
bru vsaj 45 tisoč. Če to delimo s petimi 
meseci, to pomeni med osem in devet 
tisoč vozil na mesec. Upoštevati je tre-
ba tudi dejstvo, da so se v maju, juniju 
in delno juliju izvajala dela na cesti z 
delnimi dnevnimi zaporami.«
A kot še opozarja, kljub vsem našte-
tim mehkim ukrepom pritisk na do-
lino ne pojenja. »Informacijo o zase-
denosti parkirišč so vozniki v večini 
'spregledali' in je niso upoštevali, zato 
je število vozil večji del sezone krepko 
presegalo dovoljeno zasedenost. Pri 
takem mešanem sistemu in režimu, 
ki poleg štetja vozil in informacije o 
zasedenosti parkirišč ne omogoča 
nadzora in hkrati pod vprašaj posta-
vlja tudi smiselnost avtobusnih pre-
vozov, na občini menimo, da je treba 

za leto 2023 pravočasno določiti izva-
jalca prometnega režima, njegove na-
loge in pristojnosti, se dogovoriti o na-
činu in izvajanju nadzora zasedenosti 
parkirišč in zagotoviti finančna sred-
stva,« je pojasnil sogovornik. Zaradi 
povečanega prometa je bilo tudi letos 
veliko hude krvi lastnikov gozdov, ki 
večkrat niso mogli dostopati do svojih 
gozdov, enkrat se je celo zgodilo, kot 
je pojasnil Janša, da lastnik dalj časa 
ni mogel zapustiti svoje parcele, saj je 
vozilo oviralo dovozno pot.
Občina Kranjska Gora skladno s svo-
jimi pristojnostmi in zavezami k cilju 
trajnostne ureditve umiritve prometa 
v dolino Vrata letos nadaljuje gradnjo 
parkirišča na nekdanji železniški po-
staji v Mojstrani. »Prav tako je pred 
kratkim Direkcija potrdila projektno 
nalogo za izgradnjo obračališča, kjer 
bi vsa vozila, ki bodo kršila informa-
cijo o zasedenosti parkirišč v dolini 
Vrata, lahko preusmerili nazaj še pred 
vstopom v dolino.«
»Zavedamo se, da so vse rešitve, ki 
so vezane na cesto, ki je državna, še 
vedno v pristojnosti Direkcije, hkrati 
pa lahko v imenu občine zagotovim, 
da so bile z naše strani praktično iz-
polnjene vse naloge za ureditev traj-
nostno vzdržnega prometnega režima 
– in tako bo tudi v prihodnje. Trajno-
stno urediti promet pomeni predvsem 
to, da po zagotovilih TNP ne bomo is-
kali rešitev v smeri večanja števila 
parkirišč v dolini in zunaj nje, temveč 
večjega obiska pohodnikov in kolesar-
jev v povezavi s sistemom avtobusnih 
prevozov P+R.«

SUZANA P. KOVAČIČ

Bogdan Janša / Foto: osebni arhiv

Gradnja parkirišča ob nekdanji železniški postaji v Mojstrani / Foto: Nik BertonceljPodžupan Bogdan Janša 
je povzel letošnje stanje 
in aktivnosti projekta 
umirjanja prometa v 
dolino Vrata, ki ga kot 
glavni koordinator 
izvaja skupaj z drugimi 
deležniki projekta.
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Drugo leto med 21. februarjem in 5. 
marcem bosta Planica in Kranjska 
Gora gostili FIS svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju. Prireditelji 
tekmovanja so že sredi septembra v 
svoje vrste povabili prostovoljce, ki 
lahko pomagajo pri projektu. Prijava 
je za vse, ki so starejši od 16 let, možna 
na spletni strani www.planica2023.si. 
Kot pravijo organizatorji, je zanima-
nja precej, rok za oddajo prijav pa je 
do konca oktobra.
Navijačem pa so od prejšnjega tedna 
že na voljo tudi večdnevne vstopni-
ce. Najdražja vstopnica za sedišče na 
tribuni za vse dni prvenstva stane 
735 evrov. Stojišče za ogled celotnega 
prvenstva stane 490 evrov. Seveda je 
moč kupiti vstopnice tudi le za nekaj 
dni, prodaja dnevnih vstopnic se bo 
začela 1. novembra.
Zanimanje za največji dogodek v zgo-
dovini Republike Slovenije je že sedaj 
veliko, kar je bilo slišati tudi v Kranj-
ski Gori, kjer je potekalo 43. zaseda-
nje združenja novinarjev nordijskega 
smučanja in biatlona Forum Nordi-
cum. Udeležilo se ga je več kot petde-
set novinarjev, po uvodnem pozdrav-
nem nagovoru generalnega sekretarja 
OK Planica Tomaža Šušteršiča pa so o 
minuli in prihajajoči zimski sezoni 
spregovorili direktorji tekmovanj FIS  v 
nordijskih disciplinah. Generalni se-

kretar Mednarodne smučarske zveze 
Michel Vion v razpravi ni izključil mo-
žnosti, da bi bili organizatorji tekem 
svetovnega pokala v nordijskem in 
alpskem smučanju zaradi energetske 
krize prisiljeni odpovedati ali presta-
viti tekme, ter dodal, da pa svetovnih 
prvenstev ni mogoče preložiti v krat-
kem času.
Člani foruma so se udeležili tudi slo-
vesnega začetka predprodaje vstopnic 
za svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju, prav tako pa so se slove-
snosti v Planici udeležile tudi člani-
ce in člani slovenske reprezentance 

v smučarskih skokih in drugi visoki 
gostje. Kot je ob tem povedal predse-
dnik Smučarske zveze Slovenija in OK 
Planica Enzo Smrekar, je ob uspešno 
opravljeni zaključni inšpekciji Med-
narodne smučarske zveze FIS Slo-
venija znova pokazala, da znamo in 
zmoremo gostiti športna tekmovanja 
na najvišjem nivoju. Prav tako je po-
vedal, da na prvenstvu v vseh dneh 
skupaj pričakujejo med 150 in 200 ti-
soč gledalcev. »Zelo smo zadovoljni z 
opravljenim delom OK Planica. Ekipa 
je dobro pripravljena. Vse, kar sedaj 
potrebujemo, sta sneg in mraz,« je 
povedal Michel Vion.
Ob tem je združenje Forum Nordicum 
podelilo posebno priznanje za kraljico 
minule zime, ki ga je dobila naša ska-
kalka Urša Bogataj. Ker je praznoval 
trideseti rojstni dan, je prav posebno 
darilo, torto, dobil Peter Prevc, zbrani 
pa so uživali tudi ob dobrotah domače 
kuhinje.

VILMA STANOVNIK

S priložnostno slovesnostjo in nagovorom predsednika SZS in OK Planica Enza 
Smrekarja se je prejšnji teden v Planici začela prodaja večdnevnih vstopnic za svetovno 
prvenstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Na svetovnem prvenstvu v Planici pričakujejo tekmovalke in 
tekmovalce iz več kot štiridesetih držav, ki se bodo v enajstih 
tekmovalnih dneh borili za 24 kompletov kolajn.
Prejšnji teden je Planica brez težav prestala zadnjo kontrolo 
Mednarodne smučarske zveze, njen generalni sekretar Michel 
Vion je po ogledu pritrdil, da je ekipa organizatorjev vse 
pripravila, kot je bilo načrtovano.

Slovesni začetek prodaje vstopnic za Planico
Natanko pet mesecev pred začetkom svetovnega prvenstva v nordijskem 
smučanju se je s priložnostno slovesnostjo v Planici začela predprodaja 
večdnevnih vstopnic za največji športni dogodek pri nas.
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Kolektivna blagovna znamka destina-
cije Kranjska Gora (KBZ) sledi modelu 
Izvorno slovensko, ki ga razvija podje-
tje ProVITAL pod taktirko strokovnja-
kinje dr. Tanje Lešnik Štuhec, projekt 
pa lokalno vodi Turizem Kranjska 
Gora v sodelovanju s podizvajalci. 
Cilj projekta je povezati lokalne po-
nudnike v celovito blagovno znam-
ko destinacije Kranjska Gora, razviti 
promocijsko-prodajne centre za večjo 
prepoznavnost domačih izdelkov in 
oblikovati nove distribucijske kanale 
za trženje izdelkov. Cilj je tudi celovita 
uskladitev kakovosti gastronomske in 
z njo povezane ponudbe v destinaci-
ji. S tem se pridružujejo kolektivnim 
znamkam Bohinjsko, Okusi Rogle, Do-
brote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija 
izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Lo-
cal selection, Okusiti Laško, Sevnica 
Premium in Maribor – Naše najboljše.
Kot je pojasnila Tamara Smolej, so-
delavka projekta KBZ Kranjska Gora 
Vrhunsko, bodo pozitivni učinki pro-
jekta rast kakovosti celovite ponudbe, 
povezovanje ponudnikov, razvoj no-
vih in povezanih izdelkov in storitev 
ter udejanjanje poslovnih idej. »Cilji 
certificiranja so gradnja registra po-
nudnikov z zagotovljeno obljubljeno 
lokalno dodano vrednostjo – kako-
vostjo in izvorom živil ter gradiv z 
območja destinacije Kranjska Gora 
z okolico, usklajena rast celovite ka-
kovosti ponudbe v destinaciji, kratke 
lokalne oskrbne verige z najvišjo mo-
žno samooskrbo, usklajena promoci-
ja lokalnih ponudnikov ter podpora 
logistiki in prodaji destinacije Dolina 
Soče kot celote.« Pridobljeni certifikat 
predstavlja tudi oznako lokalnega ge-
ografskega izvora in visoko kakovost 
izdelkov in storitev. »V prvi fazi pro-
jekt spodbuja ponudnike k povezova-

nju v Mrežo ponudnikov in ponudbe 
ter k sodelovanju v verigah rokodel-
cev, pridelovalcev in predelovalcev ži-
vilskih izdelkov ter gostincev.«
Organiziranih bo osem delavnic za 
ponudnike, ki bodo vključevale tudi 
strokovna svetovanja, prav tako bodo 
organizirana strokovna ocenjevanja 
izdelkov na vseh treh ravneh in skla-
dno tem tudi javno podeljevanje cer-
tifikatov. »V tem letu bo sodelovanje 
ponudnikov v projektu brezplačno 
(delavnice, individualna svetovanja, 
kakovostne fotografije, oblikova-
nje ...),« je poudarila Smolejeva in do-

dala, da bo za svetovanje ponudni-
kom in evalvacijo njihove ponudbe 
poskrbela strokovna skupina za oce-
njevanje, ki jo sestavljajo dr. Janez 
Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. 
Jana Vilman, mag. Marlena Skvarča, 
Mojca Polak, Franci Jezeršek ter sku-
pina partnerjev, ki sestavljajo delovno 
skupino za KBZ, ter predstavniki po-
nudnikov vseh treh omenjenih verig.
Kot še dodaja Smolejeva, je projekt 
KBZ Kranjska Gora Vrhunsko živ pro-
jekt z neomejenim rokom trajanja, ki 
je odprt za nove ideje, potrebno pa je 
sodelovanje med vsemi deležniki.

SUZANA P. KOVAČIČ

V Kranjski Gori so poleti postavili nove stojnice, ponudba je bila raznolika. Vse stojnice 
so enotno oblikovane, izolirane in so plod dela domačih mojstrov. / Foto: Tina Dokl

Obudili so kolektivno blagovno znamko
Turizem Kranjska Gora je po premoru zaradi epidemije covida-19 ponovno obudil 
projekt Kolektivna blagovna znamka Kranjska Gora Vrhunsko.

v Zdravstvenem domu (ZD) Jesenice nadaljujejo cepljenje proti covidu-19, cepili bodo 
v četrtek, 13. oktobra, od 14. do 17. ure in v četrtek, 27. oktobra, od 14. do 17. ure. v 
ZD Jesenice bodo po objavljenem razporedu cepili tudi novembra, ko bosta dva do-
datna termina na voljo tudi v zdravstveni postaji v kranjski Gori, in sicer v sredo, 16. 
novembra, od 15. do 17. ure in v sredo, 30. novembra, od 15. do 17. ure. na voljo je tudi 
najnovejše Pfizerjevo cepivo za poživitveni odmerek, omikronu prilagojena različica 
bA.4/5. na voljo bo tudi sočasno cepljenje proti covidu-19 in sezonski gripi, za katero 
pa cepljenje svetujejo konec oktobra oziroma v novembru. S. K.

Cepljenje proti covidu-19 in sezonski gripi
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Ocenjevanje 
gorenjskih nageljnov

Spomladi so sadike razdelili učencem Osnovne šole Josipa 
Vandota Kranjska Gora, ti so jih doma lepo gojili in skrbeli 
zanje, sredi septembra pa je sledilo ocenjevanje. Najlepši 
nagelj je v šolo prinesel Žiga Bernard, drugo mesto je zase-
dla Zara Zupan, tretje pa Mark Robič. Vsi učenci, ki so na 
ocenjevanje prinesli nagelj, so prejeli darilo, najboljši trije 
pa še praktično nagrado in diplomo.
Kot je povedala predsednica Turističnega društva (TD) 
Kranjska Gora Klavdija Gomboc, jo veseli, da akcija traja 
že dvajset let in da v njej učenci radi sodelujejo. »Ocenjuje-
mo videz rastline, število cvetov in popkov, pa tudi korito 
oziroma okrasni lonček, v katerem je cvetlica posajena,« je 
pojasnila Gombočeva in poudarila, da je društvo tudi zara-
di te akcije letos prejelo nagrado Turistične zveze. Turistič-
nemu društvu se je za večletno odlično sodelovanje zahva-
lil ravnatelj šole Milan Rogelj, ki je izrazil veselje, da je bilo 
v letošnjem poletju na balkonih prav po zaslugi akcije moč 
videti tako veliko lepih cvetočih nageljnov.
Za kranjskogorskim turističnim društvom je sicer pestro 
poletje, jeseni pa bodo v kranjskogorski osnovni šoli znova 
pripravili sejem rabljene smučarske opreme.

Turistično društvo Kranjska Gora je po 
premoru zaradi epidemije covida-19 
letos znova izpeljalo akcijo ocenjevanja 
gorenjskih nageljnov.

KARMEN SLUGA

Priznanja za najlepše gorenjske nageljne

v Logu pri Kranjski Gori so ob cesti, ki vodi v smeri Planice, 
postavili čapljo viktorijo oziroma vito – uradno maskoto Fis 
svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo potekalo 
februarja 2023. ta pozdravlja mimoidoče in jih opominja, da 
bo kmalu na sporedu veliki športni dogodek, ki bo ime Zgor-
njesavske doline ponesel v svet. Kot so v začetku leta sporočili 
planiški organizatorji, je vita »dekle s hudomušnim pogledom 
in izrednim smislom za nordijske športe. Je postavna čaplja, ki 
zna teči in leteti in se neustrašno spopada z zimo. ime je dobila 
zaradi izrednega veselja do življenja. njeno daljše ime viktorija 
pa skriva nenehno željo po zmagovanju«. ime je čaplji nadela 
smučarska skakalka Špela Rogelj. K. S.

Čaplja Vita pozdravlja mimoidoče

Potem ko je korona dodobra zarezala tudi v kulturne dejavnosti, 
se letos na oder Ljudskega doma v Kranjski Gori znova vrača-
ta abonmaja za otroke in odrasle. v obeh je pet predstav, vse 
bodo odigrane ob sobotah od oktobra do marca – predstava 
za otroke bo ob 16. uri, za odrasle pa ob 19.30. otroški abonma 
vključuje mojco Pokrajculjo (KD Jožef virk Dob), velikanova usta 
(KUD Kamot Zasip), Janka in metko (GtČ Jesenice), Palčico (Gle-
dališče Kukuc) in mačka mačkursona (KD Ribnica). v abonmaju 
za odrasle pa bodo na ogled Pridi gola na večerjo (KUD igral-
ska skupina Drežnica), sleparja v krilu (Gledališče Belansko), 
Kanarčkova župca (GZ Koroški deželni teater), orkester (Cuker 
teater Piran) in Burundange (Gledališče velenje). vpis abonma-
ja, ki bo potekal pod okriljem KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, 
bo v petek, 7. oktobra, od 17. ure do 19.30 v Ljudskem domu v 
Kranjski Gori. Za več informacij pa lahko pišete na kpd.jlavti-
zar@gmail.com. Kot je povedala predsednica društva Petra mli-
nar, pa tudi kranjskogorski gledališčniki v tej sezoni ne bodo 
počivali. tako v otroški kot odrasli gledališki skupini že snujejo 
novo predstavo. K. S.

Letos oba abonmaja



Prijateljstvo brez meja

O prijateljstvu in povezovanju so pripovedovali številni po-
hodniki na stičišču treh dežel na Srečanju na Tromeji, ki 
tradicionalno poteka vsako drugo soboto v septembru. Kot 
je povedal kranjskogorski župan Janez Hrovat, je po pre-
moru zaradi pandemije prireditev znova takšna, kot mora 
biti, prepričan je tudi, da se bosta tako srečanje kot prija-
teljstvo med ljudmi iz teh krajev ohranila za zanamce. O 
tem sta govorila tudi župan Trbiža Renzo Zanette in župan 
Podkloštra Reinhard Antolitsch, v vseh treh jezikih pa je 
zapel Kvartet Tromeja. Za glasbene in plesne ritme je po-
skrbel Zahod Band.
Med pohodnike se je pomešala Vita, maskota FIS svetov-
nega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023, in 
veselo pozirala s številnimi, ki so se želeli z njo fotogra-
firati. Generalni sekretar OK Planica Tomaž Šušteršič je 
prepričan, da bo tudi ta največja športna prireditev pri nas 
odlična platforma, ki bo te tri narode v trikotniku treh dr-
žav še bolj povezala.
In če so Italijani imeli v ponudbi testenine in polento s 
sirom, Avstrijci golaž in klobasice, pa je bilo na naši strani 
največ povpraševanja po čevapčičih, kranjski klobasi ter 
orehovi in pehtranovi potici, ki so jo spekle rateške gospo-
dinje. Kot je povedal predsednik Turističnega društva Rate-
če - Planica Primož Oman, bi sicer potrebovali vsaj še deset 
rok več, a so kljub temu z veliko dobre volje vse zmogli.

SUZANA P. KOVAČIČ

Od leve: kranjskogorski podžupan Marko Kopač, maskota Vita, 
župana Janez Hrovat in Reinhard Antolitsch / Foto: Nik Bertoncelj

Ekipa TD Rateče - Planica; porcije je pomagala pripravljati tudi najmlajša članica, devetletna Nia. / Foto: Nik Bertoncelj

Turistično društvo Rateče - Planica 
je skupaj s turističnima društvoma 
Podklošter in Trbiž povabilo na 
tradicionalno Srečanje na Tromeji.

Morebiti je bil zaradi negotove vremenske napovedi letos res kak 
pohodnik manj, a je bilo na Tromeji čutiti pravo vzdušje. / Foto: 
Nik Bertoncelj



12 | AktuAlno  

Planinska zveza Slovenije in portal 
Siol.net že vrsto let zapored obisko-
valce povabita k izbiri naj planinske 
in naj visokogorske koče v Sloveniji. 
Osmo sezono izbora je zaznamoval 
spremenjen način glasovanja: oce-
njevanje po treh kriterijih – urejenost, 
gostoljubje in ponudba – in dejstvo, da 
je en uporabnik za posamezno planin-
sko kočo med celotnim glasovanjem 
lahko glasoval samo enkrat. Pred 
dvema letoma je naziv naj planinska 
koča že dobil Mihov dom in tudi letos 
je koča ob cesti na Vršič dobila daleč 
največ glasov v vseh treh kategorijah. 
»Kot za planinca markacija pomeni, 
da gre po pravi poti proti cilju, tako je 
za oskrbnika takšno priznanje potrdi-
tev, da dela prav,« je povedal Aleš Šte-
fe, ki ima s partnerko Petro Bratuša 
Mihov dom v najemu zadnja tri leta.
Letošnja poletna sezona je bila odlič-
na, kaj dosti boljša v sestavi ekipe, v 
kakršni so bili, skoraj ne more biti. 

»Pomoč v koči je danes težko dobiti. 
Za delo v kuhinji ni bilo kandidata, v 
strežbi in pri izdaji hrane pa sta nama 
poleg že ustaljene ekipe pomagala še 
dva dijaka. Prijetno sva bila presene-
čena, kako pridna sta bila.«
Trenutno rešujejo največjo letošnjo te-
žavo poletja, pomanjkanje vode. »Celo 
omejiti sva morala delovni čas med 
tednom, da se je do konca tedna, ko je 
največ obiskovalcev, nabralo več vode. 
Goste, ki so nastanitev rezervirali vna-
prej, sva sicer vse lahko sprejela, novih 
žal ne. Svoj izvir vode imamo nad kočo, 
vendar letos zaradi slabe zime z malo 
snega in dežja ni zadostoval.« O rešitvi 
pa je Štefe pojasnil: »Našli smo še en 
dodaten izvir in bo treba v to investi-
rati. Vodo iz novega izvira bova dala v 
analizo, da se prepričamo o njeni ne-
oporečnosti. Največ pa za Mihov dom 
naredi s snegom bogata zima.«
Po desetih letih trdega dela v planin-
skih kočah sta si rekla, da bosta dober 
del truda vložila v to, da dobita še en 
dodaten par, da se lahko malo me-
njajo, ker v vseh teh letih nista imela 
pravega dopusta. »To bo tudi za goste 
boljše, ker sva morala vsaj v špici se-

zone prej zaključiti s kuhinjo, ker sva 
bila sama in sva zvečer pripravljala 
hrano za naslednji dan. Treba si je 
tudi odpočiti, da si potem še boljše vo-
lje.« Štefe je že deset let v oskrbniški 
vlogi, prej še v Valvasorjevem domu 
pod Stolom, kjer sta z Bratuševo kar 
trikrat prejela naziv naj planinska 
koča.
Kot sta še poudarila, dobro sodelujeta 
s Planinskim društvom (PD) Kranjska 
Gora, ki je lastnik Mihovega doma. 
»Večje investicije uredimo skupaj. Ker 
imava dolgoročen najem koče, sva 
tudi sama nakupila nekaj opreme in 
veliko postorila. Pomembno nama je, 
da je koča urejena, zunaj in znotraj.« 
Med načrti je že omenjena ureditev 
nemotene oskrbe z vodo, skupaj s pla-
ninskim društvom bodo postavili novo 
drvarnico, najemnika bosta posodobi-
la tudi spletni rezervacijski sistem.
»Glede gostoljubnosti pa dodajam, da 
ima vsak kdaj slab dan, a po večini se 
res trudimo, da smo prijazni.« Z okt-
obrom je Mihov dom odprt ob petkih, 
sobotah in nedeljah. Tako bo vse do 
začetka nove sezone, ki jo začenjajo 
pred prvomajskimi prazniki.
Predsednik PD Kranjska Gora Mar-
ko Kopač je povedal, da je osvojeno 
priznanje za najemnika Mihovega 
doma – in to že dvakrat – tudi veliko 
priznanje za društvo. »Takega uspeha 
še nismo imeli.« Kot je še dodal, ima 
danes PD tri res uspešno delujoče koče 
(še Kočo na Gozdu in dom v Krnici), z 
vsemi najemniki so zadovoljni in do-
bro sodelujejo.

SUZANA P. KOVAČIČ

Od leve: Aleš Štefe, Marko Kopač, Petra Bratuša in predsednik PZS Jože Rovan 
/ Foto: Mihov dom

»Trmasto vztrajava pri planinski, sveže pripravljeni hrani, za 
to pa potrebuješ veliko časa. Sestavine kupujeva pri lokalnih 
proizvajalcih.« Gostje veliko povprašujejo po jedeh, povezanih 
z imenom Miha (Mihov krožnik, Mihova enolončnica), pa seveda 
tudi po štrukljih, zavitku ... V sezoni imata na dan po štiri, pet 
enolončnic, ki jih menjata. Njuni gostje pa so planinci, kolesarji, 
motoristi, avtomobilisti, pohodniki, turisti. Še posebno med 
tednom so bili poleti glavnina tujci – od vsepovsod.

Naj planinska 
koča 2022 je 
Mihov dom
Tako so odločili 
obiskovalci gora. »Hvala 
vsem, ki podpirate 
najino delo in delo najine 
ekipe,« se zahvaljujeta 
najemnika koče Aleš Štefe 
in Petra Bratuša.
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Med letošnjimi prejemnicami Michelinove zvezdice je tudi 
restavracija Milka, ki od prvega dne vzbuja pri ljudeh ob-
čutek navdušenja in radovednosti s svojo prenovljeno po-
dobo. V njej nastajajo kulinarične zgobe pod taktirko Davi-
da Žefrana, glavne kuhalnice restavracije.
Žefran je neizmerno hvaležen, da je našel ekipo, s katero 
se razume. »Imel sem vizijo, kaj hočem v restavraciji, in 
na srečo sem dobil ljudi, ki so mi to pomagali uresničiti,« 
pove. Ne skriva pa, da se je v dveh letih, kar se je ukvarjal 
z Milko, neštetokrat zbujal sredi noči in tudi podvomil, se 
spraševal, bo zapeljal stvari v pravo smer ali ne. »Ogromno 
dela je bilo vloženega, da smo sedaj tu, kjer smo.«
Njegova kuharska zgodba je daleč od tradicionalne. Triin-
tridesetletni kuharski šef sedaj sicer živi v Kranjski Gori, a 
prihaja iz Novega mesta. Študiral je analitsko sociologijo 
na ljubljanski Fakulteti za družbene vede, strast do kuha-
nja pa je vedno nosil v sebi. Ko je zaključil študij in je prišel 
čas odločitve, je vedel, kaj bi rad v življenju počel. Od takrat 
je predan kuhanju in nasploh kulinariki.
»Mišelinka« je priznanje za dobro delo, je vesel, čeprav o njej 
niti ni hotel preveč razmišljati. Morda tudi zato, ker je velik 
samokritik. Na vprašanje, kako naprej, odgovarja: »Sedaj so 

kadri in gosti tisto, kar potrebujemo.« Časi so namreč težki, 
tega ne zanika. »Vendar to nas ne ustavi, ker smo gostinci 
vajeni težkih časov. Nikoli se ne umiri čisto. Ko neko stvar 
rešiš, te že čaka nova za vogalom. Polno je izzivov. Zato me 
ta poklic tudi tako navdušuje. Pa tudi ljudje, ki jih spozna-
vam v njem, so neizmerno lepi ljudje,« še pove.

ALENKA BRUN

David Žefran / Foto: Alenka Brun

Na seznamu restavracij, ki jih za obisk priporoča vodnik 
Michelin Guide Slovenija 2022, je 41 slovenskih restavracij 
in med šestimi, ki so v to kategorijo uvrščene na novo, se 
je znašla tudi Restavracija Mama Marija, ki jo najdemo v 
sklopu butičnega in družinskega hotela Skipass. Bogastvo 
kulinarike iz kraljestva zlatoroga v Skipassu, kot je zapisa-
no na njihovi spletni strani, vodi ekipa pod vodstvom ku-
harskega šefa Miha Dolinarja (na fotografiji). Znani so po 
lokalnih krožnikih, po domačih okusih, takih, ki so značilni 
za Kranjsko Goro – recimo kranjskogorsko kulinariko zelo 
spretno prepletajo s francosko kuhinjo. Dolinar je odkrit, 
da ni nič kaj naklonjen modnim trendom, saj želi biti dru-
gačen. Meni, da mladi šefi radi preveč sledijo trendom na 
Instagramu. Priporočilo Michelina, ki je zamenjalo Miche-
linov krožnik, je Mama Marija prejela prvič. Miha Dolinar 
je še povedal, da priznanja ni pričakoval, je pa zelo vesel, da 
jih je Michelin opazil. »Saj se trudimo,« pravi. Zelo je tudi 

ponosen, da se jim je z restavracijo že prej uspelo uvrstiti 
v kategorijo odkritih, t. i. 50 Best Discovery, petdesetih naj-
boljših restavracij oziroma The World's Best 50 Restaurants.

Michelinovo priporočilo Mami Mariji

Michelin že več kot sto dvajset let predstavlja najboljše kulinarične zgodbe po 
vsem svetu. Letos je obiskal Slovenijo tretjič. Michelinovo zvezdico je dobila tudi 
restavracija Milka. Glavna kuhalnica restavracije je David Žefran.

Med prejemniki Michelinove zvezdice tudi Milka
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Učenke in učenci 5. razreda osnovne šole Josipa vandota Kranj-
ska Gora so se v začetku septembra odpravili v šolo v naravi v 
Pineo pri novigradu. »med tednom smo imeli veliko različnih de-
javnosti. veliko smo plavali, spoznavali morske živali in rastline, 
se učili o obsredozemskih pokrajinah, šli na celodnevni izlet z 
ladjico v Poreč, si ogledali kakšno tekmo, imeli pohod z lučkami, 
dobro jedli, zadnji dan smo pripravili tudi filmski večer,« je spo-
ročila njihova razredničarka aleksandra Kosmač subotič. sprem-
ljale so jih še učiteljica vesna vozar ter učiteljici plavanja Špela 
in mojca. Ustavili so se tudi v Piranu, kjer so si ogledali muzej 
podvodnih dejavnosti, akvarij ter tartinijev trg. K. S.

Uživali v šoli v naravi

Člani Planinskega društva (PD) Jesenice želijo letos počastiti 
obletnico svoje postojanke na vršiču, ki ima velik pomen tudi 
za širšo slovensko planinsko javnost. Prvo leseno kočo so leta 
1901 zgradili člani takratne kranjske sekcije nemško-avstrijske-
ga planinskega društva. Po prvi svetovni vojni so jo v upravlja-
nje prevzeli člani slovenskega planinskega društva. obnovili so 
jo in povečali ter namenu predali 30. julija leta 1922. Poimeno-
vali so jo po naravoslovcu in pisatelju Franu Erjavcu. Kočo so po 
drugi svetovni vojni prevzeli člani Planinskega društva Jeseni-
ce, poskrbeli so za več obnov in posodobitev. Prevzem koče v 
slovenske roke pred sto leti je bilo veliko in pogumno dejanje, 
sovpadalo je s krepitvijo slovenske narodne zavesti. Člani PD 
Jesenice želijo to obletnico počastiti s srečanjem planinskih pri-
jateljev, ki bo v soboto, 15. oktobra, ob 11. uri v Erjavčevi koči. 
ob tej priložnosti bodo pozornost namenili še enemu jubileju, 
100-letnici Knafličeve markacije. J. R.

Srečanje ob stoletnici Erjavčeve 
koče v slovenskih rokah

slovenski planinski muzej v mojstrani so pred nedavnim obi-
skali člani avstrijskega alpenkluba in sodelavci alpenzeitunga 
(ÖaZ), časopisa, ki je začel izhajati leta 1879 in poleg poročil in 
izkušenj o odpravah in gorskih dogodivščinah doma in v tujini 
vsebuje tudi eseje, kakovostne kronike in monografije o gorah. 
obisk muzeja je organiziral nekdanji predsednik Planinske zve-
ze slovenije Franc Ekar, bogato muzejsko zbirko in razstave (Po 
prstih v stene, Jezersko, prva gorniška vas v sloveniji ...) jim je 
predstavil vodja muzeja matjaž Podlipnik. »Udeležence so nav-
dušile vsebinska zasnova muzeja, Kranjska Gora in njena gor-
ska okolica ter prijaznost domačinov. Kljub slabemu vremenu 
so obiskali vrata in se povzpeli pod triglavsko severno steno do 
Luknje,« je povzel Ekar. S. K.

Navdušeni nad muzejem, naravo, 
prijaznostjo domačinov

Matjaž Podlipnik jim je predstavil muzejsko zbirko in spremljajoče 
razstave. / Foto: Franc Ekar

Kranjskogorski petošolci v šoli v naravi / Foto: arhiv šole

Letošnja planinska sezona v vratih se je podaljšala v septem-
ber, saj ob lepem vremenu v priljubljeno triglavsko dolino še 
vedno prihaja veliko obiskovalcev. aljažev dom, ki ga upravlja 
Planinsko društvo Dovje - mojstrana, bo odprt do 15. oktobra. 
Društvo je tudi sicer vpeto v širša dogajanja v krajih pod trigla-
vom, posebno v vsakoletno izvedbo aljaževih dni. tradicionalni 
Gustlnov pohod v avgustu so letos zaradi slabega vremena mo-
rali prestaviti in so ga potem uspešno izvedli 11. septembra, ko 
se je 25 udeležencev podalo do bivaka pod triglavsko severno 
steno, bolj izkušeni še naprej do sedla Luknja. J. R.

Gustlnov pohod so uspešno izvedli

Udeleženci Gustlnovega pohoda v Vratih / Foto: Janez Pečar
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ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

UREDNIŠKI ODBOR LITERARNE PRILOGE:  
ZALA VIDIC, FRANCE VOGA IN MATJAŽ GRACER 

OBISKOVALCU
RAZSTAVE
S srcem in dušo postoj pred
kamnitimi podobami,
ki pričajo o zunanjosti in
notranjosti vsega živega.
Kamnite podobe ti pripovedujejo,
da se kozmični svet(ovi)
odslikujejo in puščajo sledi
v naravi.

Človek išče in raziskuje svet in
sebe z obema poloma možganov
med
snovjo-telesnostjo, med energijo-
-duhovnostjo.
Razpeti med nebo in zemljo se
odkrivamo z nenehnim gibanjem
v sebi in zunaj sebe, v drugih
in z drugimi.

Ljubezen je tista duhovna moč, ki
pušča za seboj sledi materije in
duha. Iz njune delujoče dvojnosti
nastaja moč živega: oplojenega,
kalečega, rastočega, uničujočega.

BENJAMIN GRACER

Prispevek k predstavitvi ljudskega
umetnika Andreja Žemve
Planinski muzej Mojstrana,
19. 6. 2015

DRAGI USTVARJALCI!
NA POTI SKOZI DOLINO SE OGLASI BESEDA, KO ZAČUTIŠ IN ZDRUŽIŠ V SEBI
LEPOTE NARAVE, ŠEPET SRCA
IN PESEM ZAPOJE, BESEDA OŽIVI!
ZATO POGUMNO VABLJENI V SVET USTVARJANJA!

Aljažev stolp dotika se neba.
Od tam v dolino zrem,
ki jo odmerja klic srca
in ono, ki se pod nogami pne
s pogledom prek strmin do doma.
Lepota večna spet obnavlja up,
da čas, v katerega zorel
bo mladi rod,
premagal bo srca obup.

PAVLE JUHANT

Napisano v torek, 4. avgusta 2015
v Triglavskem domu na Kredarici

... JEMANJE DELČKA BIVANJA
ŠE NI CELOTA

PESEM
MED

ČLOVEKOVIM
BIVANJEM
PLODNOSTI

IN
POGOLTNOSTI

(PO W. BLAKU PESMI:
ZNAMENITA VIDENJA, str. 38)

OKAMENELE PODOBE  
Z GORA
Z ŽIVIM-SONČNIM JEDROM SVETA
SE URESNIČIJO UMETNIKOVE
PRVE SRČNE ŽELJE,
KO SE OGLASI PTIČICA PRED NJIM
V TRENUTKU SREČE –
MED OPAZOVANJEM
LEPEGA OBRAZA –

G L O R I J E ...
KAMNITO PODOBO POIMENUJE:

DEKLICA GLORIJA
Z MOJSTROVKE

ZA IZPOLNITEV DRUGE SRČNE ŽELJE
ANDREJ PROSI OBISKOVALCA RAZSTAVE,
NAJ DEKLICA GLORIJA

OSTANE OVITA V SKRIVNOST

SAJ GA JE EDINA
MED VSEMI KAMNITIMI PRIJATELJI
SAMA NAŠLA, DA Z NJIM DELI
LJUBEZEN, STRAH, SREČO IN SANJE,

KAR MU VRAČA NOVE ENERGIJE IN UPANJA,
DA BI BIL ŠE DOLGO MED NJIMI ...

DOKLER NE PRISTANE V VEČNOSTI –
IN SAM NE POSTANE DEL NJIH,

ČAKAJOČ NA NEKOGA,
KI BO NAŠEL TUDI NJEGA ...
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Široka dolina deli gorski svet na dva dela. Proti jugu visoko 
v nebo kipijo skalni vršaci, na prisojni strani se z gozdovi 
porasli bregovi počasi pnejo do vrha mnogo nižjih gora. Na
najširšem delu te doline se razteza velik gozd. Nekateri ga 
imenujejo Dolgi gozd, drugi Široki gozd, njegovi prebivalci 
pa mu pravijo preprosto Naš gozd.
Naš gozd ima lepo razgledno lego in številne sončne jase. 
Na robu največje jase, kjer se živali najraje zbirajo, v duplu 
mogočnega hrasta domuje stara sova. Tako je pametna, da
jo živali spoštljivo kličejo kar Tapametna. Zgodilo se je, da 
so se nekega mrzlega zimskega jutra pod njenim gnezdom 
zbrali vsi prebivalci Našega gozda. No, vsi tisti, ki niso
bili na zimskem spanju. Močno razburjeni so vpili proti še 
vedno dremavi Tapametni:
»Ti si kriva, da nas zebe!«
»Ti si nam rekla, da bo zima mila in kratka in da ne bomo 
potrebovali veliko drv. Hudo si se zmotila. Zima je huda in 
dolga. Po tvoji krivdi smo pripravili premalo drv in sedaj 
nas zebe. Hitro nam najdi pametno rešitev, če ne
ti bomo posekali hrast in se pogreli z njim.«
»Boš že videla, kako je pozimi biti na mrazu.«
Sova se je počasi kobacala iz toplega gnezda in sama sebi 
mrmrala: »Hm, kar hrast bi mi podrli. To je zahvala za vse 
pametne nasvete, ki sem jim jih vedno dajala. Hvaležnost
pa taka.«
Ko je zakoračila na debelo hrastovo vejo, ki se je pela nad 
jaso, so živali potihnile. Tapametna se je nekajkrat presto-
pila, dvignila levo krilo in se z desnim krempljem popra-
skala pod njim. To je pomenilo, da bo povedala, kar ima 
povedati.
»Res je. Zmotila sem se. Tudi najpametnejši se lahko zmo-
ti. Zdržite še en dan. Stisnite se skupaj, da vam bo toplo. Do 
jutri bom našla rešitev. Obljubim vam, da jo bom.«
Živali so pomirjene odšle, Tapametna pa se je lotila iska-
nja rešitve za premražene živali. Med krila je vzela debelo 
knjigo, v kateri so bile zapisane vse modrosti tega sveta, 
in počasi listala po njej. Listala je in listala, in ko je bila 
že globoko v knjigi, jo je nenadoma močno zasrbelo pod 
kljunom. To je bil nezmotljiv znak, da je našla rešitev. Po-
pravila si je očala, ki so ji med dolgim branjem že malo
zlezla postrani, in počasi črko za črko prebrala:
»Če bi zavist gorela, ne bi potrebovali drv.«
Naslednjega jutra je sova, še preden so se živali zbrale pod 
njenim gnezdom v duplu mogočnega hrasta, odletela do 

lisice. Vljudno je lisico naprosila, naj gre v sosednji gozd
pogledat, ali imajo tam še kaj posušenih gozdnih jagod, ki 
jih ima ona, sova, tako zelo rada. Lisica je bila kar takoj za 
to. Sama pri sebi pa si je mislila:
»Bom vsaj lahko tudi njim pokazala svoj novi zimski ko-
žuh. Ha, to mi bodo zavidali.«
Lisica je bila že na robu Našega gozda, ko so se živali zbrale 
na največji jasi. Tapametna se je važno prestopala po veji 
in čakala, da je nemir spodaj potihnil. Nato je dvignila levo
krilo in se z desnim krempljem popraskala pod njim. Po-
časi in preudarno je spregovorila:
»Zjutraj sem si šla malo pretegnit krila. Poletela sem na-
okrog in se čisto slučajno srečala z lisico. Da bi vi videli, 
kakšen nov zimski kožuh si je omislila. Čudovite zlato rde-
če barve s popolnoma belim koncem repa. Takšni niso po-
ceni. O ne, hudo dragi so. Kako si to lisica lahko privošči? 
Bi razumela, da potrebuje nov kožuh, saj je zima dolga in
huda. Ampak da si privošči takšnega, zlato rdečega z belim 
repom na koncu. To je pa višek.«
Kaj več prebivalcem Našega gozda ni bilo treba povedati. 
Zavist, skrita globoko v njihovih srcih, je privrela na dan 
in jih začela greti. Tako jih je grela, da je nekaterim kljub
hudemu mrazu tiste zime postajalo vroče. Zadovoljni in 
ogreti so se razkropili po svojih domovanjih. Misel na ču-
doviti kožuh lisice jih je grela preostanek tiste zime.
Drugo leto sploh niso več napravljali drv. Ko je na gozd le-
gel prvi zimski hlad, jim je Tapametna povedala, da si je 
medved za zimsko spanje napravil nov, razkošen brlog. Pot
do njega je tlakoval s ploščatimi rečnimi kamni, vhod og-
radil z velikimi skalami najrazličnejših barv, stene brloga 
obložil z žlahtnim lesom in si postlal z najnežnejšim viso-
kogorskim mahom. Takšnim, ki ga je najtežje dobiti.
Tiste zime nikogar v Našem gozdu ni zeblo. Že ob sami 
misli na medvedov razkošni brlog jih je zavist dodobra 
ogrela. Zavisti pa je bilo pri mnogih prebivalcih Našega 
gozda več kot dovolj. Še poleti jih je grela, kadar je zahladi-
lo. Takrat so se spomnili na srebrno siv zajčkov zimski 
kožuh. Tako je bilo tistega leta in potem še vsa naslednja.

Nauk zgodbe: Ne kažite svojega premoženja drugim. Zakaj 
bi se greli na vaš račun.

FRANCE VOGA    

Če bi zavist gorela
basen
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SONJA ROZMAN

DOM
»Kje sem doma?« Saj res, le kje sem doma?
Rojena sem bila v Mariboru, v prababičini 
hiši. Na Cesti zmage, kot v šali rada pou-
darim. Tam, kjer sta bili rojeni tudi moja 
babica in moja mama. Rojena sem bila to-
rej doma.
Z mamo in očetom smo se večkrat prese-
lili. Tudi v Ljubljano, pa se tega skoraj ne 
spominjam. Morda sem bila še premajhna. 
Morda pa tam sploh nismo bili doma.
In potem sva z mamo našli Rateče. Vasico, 
ki me je sprejela v svoj topli objem. Veliko, 
toplo naročje novega doma. Naravo, ki me 
je zasvojila. Zatočišče pred tegobami tega 
sveta. Kamor že me je kasneje zaneslo živ-
ljenje, po Ratečah sem vedno imela domo-
tožje.
Enajst let stara sem se vrnila v Maribor, 
k očetu. Zaradi boljših možnosti šolanja. 
»In ker si tu doma,« sta odločila mama in 
oče. Ni bilo lahko. Kot da sem se razcepila 
na dvoje. Moja duša je ostala v Ratečah. In 
moja mama tudi.
Prišla so študentska leta v Ljubljani. Kot ve-
čina študentov sem tudi jaz uživala sladko 
svobodo in vmes tudi malo študirala. Ob 
koncih tedna smo seveda odhajali domov. 
Tudi moja sobica je ostajala prazna. Ne-
hala sem se spraševati: »Kje sem doma?« 
Menjaje sem odhajala domov v Rateče in 
domov v Maribor.
Nato je sledila služba in poroka in otroka 
in nov dom. Tokrat v Ljubljani. Lep in topel 
dom, kot si ga le moreš želeti. Ampak jaz 
sem bila že nepopravljivo razcepljena. In 
skupaj z mojimi Ljubljančani smo nadalje-
vali s popotovanji domov.
In odkar sva se z možem upokojila in na 
najinem koledarju ni več ponedeljkov, tor-
kov, sred in četrtkov, ampak samo še ne-
delje, naju prijatelji in sorodniki po mobil-
nem telefonu najprej pozdravijo: »Kje sta?«
Tako je torej z menoj. Korenine imam v 
Mariboru, srce sem pustila v Ljubljani, 
moja duša pa je doma v Ratečah. Edino 
tako lahko odgovorim na vprašanje:»Kje 
sem doma?«

HAIKU - TANKI -

EROTIČNI KOTIČEK
DIH LJUBLJENK

1
Nekje v zraku je

tisto, s čimer zagrizeš
v bel, lunin krajec ...

in samčev lov se koča –
s semenjem v sadežu

2
Kadar riba in

strelec srci ranita,
(po)temné sanje.

Noč od zarje do zore,
krade moči ljubezni.

SRD MEČNIC
1

Razbita jedra,
ljubezen izdihnjena

v kristalne solze.

Svet ledenega joka
obide sonce.

Polne torbice
umetnih falusov
samo-ljubljenja.

Narcisi ob vodnjakih
gore v vodnih podobah.

a
Lakota zgrabi-

In se jesta, da perje
frči v kurniku ...

PESMI-TELESNICE
1

Na nebu dih sna,
za zemeljsko ljubezen

poljub svetlobe.

Telo žene magneti
vračajoče spomine ...

2
Objemi čez pas

v pasti čakre vdanosti,
se odpre rdeč cvet ...

v temnem, globokem gozdu
posvečenega molka

b
V genskem zapisu

Romea in Julije
je črna luknja.

(HAIKU IN TANKI –
JAPONSKI PESNIŠKI OBLIKI)

L J U B E Z N I J A D A
(pesniška zbirka)

BENJAMIN GRACER

Avsenikove
melodije
bodrijo, bogatijo, veselijo,
AMBASADOR so slovenske glasbe.
SLAVKO jim posvetil je dušo in srce,
aktiviral zabavne ansamble po svetu vse.
Dvignil raven je glasbi zabavni,
obrazi Slovenije postali so slavni.
Refren njegov je večen.

MIRA SMOLEJ
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Na prašnem parkirišču pred zulujsko vasjo, ki se je skri-
vala v gozdiču, nas je že čakal postaven mladenič. Že po 
nekaj besedah sem ugotovil, da odlično obvlada tisto, če-
mur pravimo humor. Prav nerazumevanje humorja sem 
pri predstavnikih drugih črnskih plemen najbolj pogrešal. 
Humor je pač tisti, ki najhitreje podere navidezne pregra-
de med ljudmi.
»Preden vstopimo v vas, vas moram podučiti, kako gre to 
po naših običajih,« je povzel mladenič in nadaljeval:
»Ko se približamo vratom v vas, moramo glasno nazna-
niti svoj prihod. Straža na vhodu nas vpraša, kaj želimo. 
Povemo jim, da bi radi obiskali vas. Ko nam po krajšem 
premisleku to dovolijo, se jim vsi skupaj zahvalimo.«
»In kako se po zulujsko reče hvala?« nas zanima.
»Jebo!« Ob tej besedi seveda vsi prasnemo v smeh. Mlade-
nič nas na videz strogo pogleda izpod čela in pravi: »Mi je 
že jasno, od kod ste.« Najbrž ni treba posebej poudariti, da 
smo se zelo gromko zahvalili za dovoljenje za vstop.
V tipični zulujski vasi z velikimi okroglimi kočami, pokri-
timi s slamo, in obdani z visoko ograjo iz v tla vkopanimi 
drevesnimi debli, so nam najprej predstavili oba pogla-
varja. Mlajšega, ki vodi vas, in starejšega, ki je zadolžen 
za stike z mrtvimi in za zdravilstvo. Ta sedi na koži na 
tleh in vleče iz bivoljega roga dim, ki ga po vonju takoj 
prepoznam. To je vonj po travi, meni zelo smrdljiv. Moža-
kar nam razloži, da kadijo lahko samo starejši v zdravilne 
namene. Nato mi kot edinemu iz skupine z roko pokaže 
prostor ob sebi na tleh in mi ponudi rog. Ker te vrste me-
dicine ne prakticiram, sem mu vljudno pojasnil, da sem 
nekadilec. Rajši sem se zazrl v goloprso zulujsko lepotico, 
ki je postopala naokoli. Naš zulujski vodič moj pogled se-
veda opazi in mi pravi:
»Dekle je staro osemnajst let. Lahko jo kupiš, če želiš!« 
Obrnem se k ženi in jo za šalo povprašam o tem, kaj o 
nakupu misli ona.
»Ti jo kar kupi. Bo vsaj namesto mene prala in 'peglala'.« 
Malo sem se začudil ob njenem odgovoru, ker sem priča-
koval čisto drugačen in mnogo bolj oster odgovor.
»Koliko pa je cena?« se spet obrnem k sogovorniku.
»Dvanajst krav. To bo dober nakup, dekle ima srednjo 
šolo.« Sedaj pogledam lepotico. Prav nič se ne razburja 
zaradi našega barantanja zanjo, verjetno ga je že vajena. 
Tudi ona si ogleduje mene. Gotovo si misli:
»Mogoče bom pa le videla Evropo.« Zadevo na pravo mesto 
postavi žena:

»Ampak on sploh nima dvanajstih krav. Ima samo dve.«
Pa se zulujski prodajalec ne da. Pogleda ženo, razširi roki 
in se zasmeji:
»Gospa, mi vzamemo tudi denar.«
S kislim obrazom odkimam in se s tem odpovem naku-
pu. Za dvanajst krav pa res nimam denarja s seboj in še 
kakšnim drugačnim težavam se s tem ognem.
Potem nas odpeljejo na drugi konec vasi, kjer je priredit-
veni prostor. Na leseni tribuni je že za kakšna dva avto-
busa trebušastih Bavarcev in njihovih žena. Najprej nam 
ponudijo domače pivo v veliki glineni posodi, še prej pa 
nam povedo, kako ga pripravijo. Starejše ženske prežveči-
jo ječmen in ga pljuvajo v posodo. Ko zmes fermentira, se 
sladkor spremeni v alkohol in nastane pivo.
Nihče od prisotnih posode niti v roke noče prijeti. Mene pa 
zelo zanima njegov okus. Naredim nekaj krajših požirkov. 
Okus piva je kiselkast in v njem je veliko kvasa. Po tem 
kvasu se mi še dva dni obilno peha in skoraj bi mi bilo žal, 
da sem ga pokusil. Ampak vsaka izkušnja nekaj stane in 
je zato še več vredna.
Nato na prostor pred tribuno pride kakšnih deset zulujskih 
vojščakov. Mladi, visoki, mišičasti fantje s sulicami in šči-
ti. Postavijo se v vrsto in začnejo peti grozečo bojno pesem. 
Malo naprej in malo nazaj prestavljajo bose noge in se 
nam počasi približujejo. Nato vsi naenkrat skoraj navpič-
no dvignejo desno nogo in ob bojnem kriku z njo pribijejo 
v tla. Nato sledi druga noga in spet in spet. Vsakokrat se 
zatrese prireditveni prostor z našo tribuno vred. Kar kri 
nam ledeni ob tem prizoru. Kako mogočen je šele moral 
biti prizor, ko je tisoče zulujskih vojščakov šlo v napad. 
Pod njimi in pred njimi se je treslo pol Afrike. To je bil čas 
pred dvesto leti, ko so črnska plemena iz osrednje Afrike 
prodirala proti jugu na plodne ravnice južne Afrike. Nekje 
na sredi teh ravnic so naleteli na holandske Bure (bur v 
flamščini: kmet), ki so v deželo prodirali z juga, in začel se 
je boj vsakega z vsakim. Vsi pa so preganjali domorodne 
nizkorasle Grmičarje – Pigmejce. Zanje je ostala samo še 
puščava Kalahari. Tu so preživeli vse do danes. V zemljo, 
ki je tako mastna, da te preorana zaslepi, če jo gledaš pro-
ti soncu, in so jo Buri orali z dvometrskim enobrazdnim 
plugom, ki ga je vleklo dvanajst volov, pa že od takrat nap-
rej sadijo in sejejo beli in črni prišleki.

FRANCE VOGA, POPOLETNA ZGODBA:

Obisk pri Zulujcih
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Filmske večere je na vrtu za Liznjeko-
vo domačijo organiziral Gornjesavski 
muzej Jesenice, izbor filmov so pripra-
vili v sodelovanju s SAGAR kolektivom 
in domačim režiserjem Miho Mohori-
čem, ki je bil ob koncu poletja zadovo-
ljen tako s predstavljeno filmsko bero 
kot z obiskom predstav v Kranjski Gori.
Tudi na zadnji projekciji, ko so v pe-
tek, čisto na začektu septembra, ob-
činstvu pokazali dokumentarni film z 
naslovom Sava. Gre za delo mladega 
britanskega režiserja Matthewa So-
mervilla, ki je v njem skupaj s scena-
ristom Danom McCrumom oblikoval 
zgodbo reke Save, ki jo je uporabil kot 
vodilo za raziskovanje regije z nepri-
stranskim, refleksivnim pa tudi hu-
mornim pristopom. Pripovedovalka 
zgodbe o Savi je zvezda nekdanje jugo-
slovanske filmografije, lani preminu-
la hrvaška igralka Mira Furlan.

O REKI, KI POVEZUJE
»Prvič sem potoval skozi Slovenijo, ko 
sem se vračal iz Dalmacije, tako kot 
mnogo drugih. Ko sem se vrnil do-
mov, sem si regijo natančneje ogledal 
na zemljevidu, takoj opazil Savo in si 
zaželel, da bi izvedel kaj več o štirih 
deželah, ki jih povezuje,« je povedal 
scenarist in snemalec Dan McCrum.
»Izkušnja, ki sem jo doživel, je bila se-
veda popolnoma drugačna od vsega, 
kar sem izvedel v šoli in v medijih ... 
saj veste, bil sem star pet, šest let, ko 
sem po televiziji lahko videl konflikte, 
vojno, nasilje ... in tudi več kot dese-
tletje in pol kasneje, ko sem se vračal 
s potovanj po Bosni, Hercegovini, Sr-
biji, so ljudje doma v povezavi s temi 
kraji še vedno imeli v glavi predvsem 

predstave o vojni. Ne nazadnje je bila 
prav vojna tema, s katero se je ukvar-
jala tudi večina filmarjev: kaj se je do-
gajalo, kdo je bil kriv in zakaj ... Sam 
sem želel obrniti fokus: kot nekdo, ki 
prihaja od zunaj, sem pogled usmeril 
v to, kar nas zbližuje – in voda je prav 
gotovo tisto, kar nas povezuje, po vsem 
svetu.«
Že prvič sta McCrum in Somerville 
šest tednov preživela v pogovorih z 

ljudmi, ki živijo ob Savi. »Samo šla sva 
s tokom in srečevala ljudi. Ko sva se 
vrnila domov, sva brala, raziskovala, 
se pogovarjala ... In se nato vračala, 
vsako poletje, šest let zapored, dokler 
nisva začutila, da imava nekaj, o če-
mer lahko pripovedujva naprej.«

TISOČ KILOMETROV DOLGA POT
»Sava je priča človeške zgodovine, po-
vezava med Vzhodom in Zahodom, 
ločnica med velikimi imperiji in rde-
ča nit med narodi. Na skoraj tisoč 
kilometrov dolgi poti navzdol se po-
govarja s svojimi ljudmi, ki si delijo 
spomine, sanje in vizijo prihodnosti,« 
je to, kako vidi reko, ki je bila nekoč 
najdaljša reka nekdanje Jugoslavije, 
pojasnil Somerville.
»Vsak, ki živi ob Savi, meni, da je to 
'njegova' reka. Iskreno. Tako iskreno 
sva te ljudi tudi želela predstaviti v fil-
mu,« še dodaja, zadovoljen, da se je to 
poletje s filmom vrnil v kraje, kjer je 
bil posnet.

MARJANA AHAČIČ

Na zadnji od štirih projekcij letošnjih Filmov pod Liznjekovo lipo, 2. septembra, so si 
obiskovalci lahko ogledali odličen britanski dokumentarni film s preprostim naslovom: 
Sava. / Foto: Nik Bertoncelj

Štiri filme so si domačini in 
obiskovalci lahko to poletje 
ogledali pod lipo pri Liznjekovi 
domačiji: že junija najprej 
Trohnenje 2022 Bojane Pivk 
Križnar in Toma Križnarja, 
sorežiser je bil prav Miha 
Mohorič, sledil je film Marije 
Zidar Odpuščanje, nato 
Potepanje papirnatega zmaja 
ter na koncu še Sava.

Filmski večeri pod Liznjekovo lipo
Štiri petkove večere so na vrtu za Liznjekovo domačijo to poletje obogatili skrbno 
izbrani dokumentarni filmi. Zadnji to poletje je bil film z naslovom Sava, delo 
dveh mladih britanskih avtorjev. Kar osem let sta tkala pripoved o najdaljši reki 
nekdanje države, začela pa sta jo – kje drugje kot v Zelencih.
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Sredi septembra so v Slovenskem pla-
ninskem muzeju pripravili muzejski 
večer, na katerem je mag. Tita Poren-
ta iz Čebelarskega muzeja Radovljica 
predstavila življenje in delo v Mojsta-
ni rojenega čebelarja Mihaela Ambro-
žiča.

»V drugi polovici 19. stoletja se z ra-
zvojem trgovine z živimi čebelami na 
Slovenskem začenja druga zlata doba 
slovenskega čebelarstva. Naša čebe-
la je leta 1879 dobila znanstveno ime 
Apis mellifera carnica. S tem je bila 
vpisana v sistematiko medonosnih 
čebel. Predmet trgovanja je − pred tem 
so prodajali čebelje pridelke, pred-
vsem med in vosek − postala čebela. 
Čebelarji izvozniki so na Slovenskem 
ustvarili nekakšno trgovsko gibanje, 
ki je trajalo več kot polovico stoletja 
(od 1870 do prve svetovne vojne). Tr-
govci so precej vložili v reklamo (tiska-

nje cenikov, katalogov, oglaševanje v 
časopisih, letakih). Tudi Mihael Am-
brožič je imel veliko zaslug za razvoj 
čebelarske trgovine. Bil je prvi in naj-
večji trgovec, ki je razširil našo čebelo 

po svetu, in to v času, ko so jo nem-
ški čebelarji že promovirali kot svojo. 
Do leta 1903 je po Evropi in v Ameriko 
prodal približno 32.449 panjev z živimi 
čebelami, matice, naravne roje, nare-
jence in izvirne kranjiče. Kot čebelar 
trgovec se je udeležil 85 svetovnih raz-
stav in kongresov. Od 1873 do 1904 je 
na njih dobil 147 odlikovanj,« je med 
drugim pojasnila mag. Porenta.
»Izdeloval je tudi čebelarsko orodje in 
skonstruiral svoj t. i. Ambrožičev panj. 
V domači delavnici je izpopolnjeval 
čebelarsko orodje. Njegova izuma sta 
npr. poseben lovilec – vrša za roje –, v 

katerega so se ujele čebele, matica in 
troti vsak v posebne predele, in prislu-
škovalna cev. Izdeloval in oglaševal je 
tudi umetno satovje, pri čemer je upo-
rabljal samo vosek brez primesi.«

MARJANA AHAČIČ

Ambrožičeva materialna dediščina je ohranjena v Murščevi hiši v Mojstrani, ki je danes 
v zasebni lasti, in v Čebelarskem muzeju Radovljica, kjer je razstavljeno gradivo o 
njegovem življenju in delu. Zbirko čebelarskih predmetov pa hranijo tudi v Slovenskem 
planinskem muzeju. / Foto: Nik Bertoncelj

Do leta 1903 je po Evropi in v Ameriko prodal več kot 32 tisoč 
panjev z živimi čebelami, matice, naravne roje, narejence in 
izvirne kranjiče. Kot čebelar trgovec se je udeležil 85 svetovnih 
razstav in kongresov, na katerih je dobil skoraj 150 odlikovanj.

Muzejski  
večer,  
posvečen  
Mihaelu  
Ambrožiču
Čebelar, čebelarski 
podjetnik in trgovec ter 
inovator Mihael Ambrožič 
iz Mojstrane sodi med 
naše najpomembnejše 
čebelarje z mednarodnim 
slovesom v drugi polovici 
devetnajstega stoletja, 
poudarja Tita Porenta iz 
Čebelarskega muzeja.

Tita Porenta je na nedavnem muzejskem 
večeru predstavila življenje in delo 
čebelarja, trgovca s čebelami in izumitelja 
Mihaela Ambrožiča. / Foto: Nik Bertoncelj

V knjižnicah v Kranjski gori in Mojstrani se začenja pester jesenski program. bralni 
klub v Knjižnici Kranjska gora začenja nov cikel srečanj. Potekal bo vsak četrti pone-
deljek v mesecu, prvič 24. oktobra, ob 17.30. bralni klub bo vodila Katarina Kejžar, za 
prvo srečanje pa so izbrali knjigo Ferija Lainščka Kurji pastir. dne 27. oktobra ob 19.30 
pripravljajo potopisno predavanje Velikonočni otok, bolivija, Čile. Predaval bo Nejc 
draganjec. Ne bodo manjkale niti dejavnosti za otroke, ki se začenjajo ob 17. uri. V 
Kranjski gori bo 7. oktobra ura pravljic, 14. oktobra prireditev Lepo je biti bralec, 21. 
in 28. oktobra pa ustvarjalna delavnica. V Mojstrani bo ura pravljic 5. oktobra, Lepo je 
biti bralec 12. oktobra, ustvarjalna delavnica pa 19. in 26. oktobra. K. S.

Oktober v knjižnici
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ZA ZDRAVJE
MOJEGA DOMA

Specialisti za prezračevanje

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN  
POCENI VZDRŽEVANJE

OSNOVNI DRUŽINSKI PAKET:
2x rekuperatorska 

prezračevalna enota I-VENT

1x ventilatorska enota
 SILVENTO V-EC

2x daljinski upravljalnik

+ mobilna aplikacija

+ GRATIS montaža

RAZŠIRJENI DRUŽINSKI PAKET:
4x  rekuperatorska prezračevalna  

enota I-VENT
1x ventilatorska enota SILVENTO V-EC
4x daljinski upravljalnik
+ mobilna aplikacija
+ GRATIS  montaža

do 2.000 €
PRIHRANKA

DRUŽINSKI PAKET

www.lunos.si PE Ljubljana 
080 73 13

PE Maribor
080 71 86 
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V Vratih so se septembra znova srečali 
člani ZB za vrednote NOB Dovje - Moj-
strana, Kranjska Gora. Kot je poveda-
la njihova predsednica Sonja Mirtič, 
so izbrali različne pohodniške poti, 
nekateri pa so uporabili turistični av-
tobus in tako pripomogli k umirjanju 
prometa v Vrata. »Vreme nas je na-
gradilo s sončnimi žarki, Jože pa nam 
je s svojo harmoniko napolnil naša 
srca.« Poklonili so se spominu ob 80. 
obletnici smrti devetih udeležencev 
decembrske vstaje, ki so bili obsojeni 
na smrt in ustreljeni na poligonu v 
Dragi, spominu ob 80. obletnici smrti 
umrlih v raznih koncentracijskih ta-
boriščih po vsej Evropi, na vse padle 
gornike in borce. Spomnili so tudi na 
61. obletnico začetka gradnje doma 
Mlakarjevih bratov. Spominsko sreča-
nje so zaključili ob tovariškem pikni-
ku. »Hvala Eriki in Šarliju, ki sta bila 
ekonomista, Marku in Alenki, ki sta 
pomagala pri peki in postrežbi.«
Poleti so imeli več aktivnosti, ki jih je 
povzela Sonja Mirtič: »V avgustu smo 
uredili okolico doma Mlakarjevih bra-
tov in položili tlakovce. Projekt je bil 
zelo zahteven. S pomočjo 23 udeležen-
cev nam je uspelo izpeljati vse naloge. 
Opravili smo 244 ur prostovoljnega 
dela in lepo uredili okolico, dom zava-
rovali pred kravami, ki onesnažujejo 
tlakovce in prostor pred domom. Zato 
zahvala vsem, ki so nam kakor koli 
pomagali. Vzeli so si čas in se družili 
z nami; vem, da bi bili vsi tisti, ki so 
gradili ta dom, danes ponosni in zado-
voljni, da negujemo njihov trud. Tudi 
mi bomo zanamcem pustili svoj pečat. 
Dvanajst dni smo pridno nadgrajevali 
dela in jih uspešno zaključili.«
K domu je bilo treba tudi prenesti ves 
material, zato so potrebovali mlajše 
moči. »Z veseljem so se odzvali na naš 

klic in nam pomagali. Zato hvala vsem 
in vsakemu posebej: Janiju Lihteneger-
ju, ki nam vedno pomaga s traktorjem, 
gasilcem z Dovjega in iz Mojstrane, Gre-
gu Zimi, Branku Pečarju, Roku Čebulju, 
Alešu Oblaku, našim članom Janku 
Ažmanu, Marku Dolencu, Alenki Mir-
tič Dolenec, Primožu Mirtiču Dolencu, 
Matjažu Mirtiču. Ugodno ponudbo za 
izvedbo del so nam ponudili Nataša in 
Zvone Jereb ter Rado Djuričič. Vsak dan 
smo potrebovali delovno pomoč, zato so 
se pridno odzvali še Tone Štular, Erika 
in Korel Krznarič ter Ivan Jamar. Miro 
Eržen in Boštjan Čop pa sta prevozila 
ves pesek. Bagerist Anže Lendero je od-
stranil vse kamne, ki smo jih uporabili 
pri skalnjaku in ograji, ter pripravil te-
ren. Očistili smo temeljne kamne doma 

jih premazali z emulzijo in fasadno 
barvo. Projekt smo zaključili z zadovolj-
stvom in ponosni smo na to akcijo.« 
Organizatorja in gonilna sila akcije, ki 
sta tudi sama opravila 128 ur prostovolj-
nega dela, sta bila Sonja in Jože Mirtič, 
ki sta se trudila, da so bili vsi zadovolj-
ni. Investicija projekta je bila za društvo 
visok finančni zalogaj. Zaščitili so tudi 
vodovodne cevi in montirali števec za 
vodo, strokovna dela so opravili delav-
ci Plinstala. Spomladi jih čakajo nova 
dela, treba bo zamenjati vse deske na 
pohodnem mostičku.
Člani društva na čelu s predsednico 
Sonjo Mirtič so uredili tudi grobišče na 
Dovjem in položili cvetje in sveče še v 
Dragi in Begunjah. »Obiskali smo vsa 
obeležja v naši občini in preverili nji-
hovo stanje. Občina bo letos obnovila 
spomenik v Ratečah in ploščo pred ho-
telom Kompas ter popravila poškodbe 
na spomeniku v Podkorenu in ograjo 
okoli spomenika v Gozdu - Martuljku.« 
Obiskujejo tudi starejše člane v domo-
vih starejših v Kranjski Gori in na Je-
senicah, prav tako po domovih. »Dela 
nam ne manjka, saj sodelujemo tudi 
z drugimi društvi v kraju,« je sklenila 
Mirtičeva.

SUZANA P. KOVAČIČ

Srečanje članov ZB za vrednote NOB Dovje - Mojstrana, Kranjska Gora / Foto: Jože Mirtič

ZB za vrednote NOB Dovje - Mojstrana, Kranjska Gora, neguje in ohranja spomin 
na zgodovinske dogodke. Uredili so tudi okolico doma Mlakarjevih bratov v Vratih.

Tradicionalno srečanje v Vratih

»Vesela sem, da hodimo po 
poteh, kjer srečujemo dobre 
ljudi. Ljudi, ki so še vedno 
pripravljeni sodelovati in 
pomagati v raznih akcijah. 
Tako se mnoge vezi prepletajo, 
nas peljejo skozi življenje in 
nam bogatijo čas,« pravi Sonja 
Mirtič.
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Kot soorganizatorji smo z veliko tru-
da, veselja in ponosa sodelovali pri 
nedavnih 30. Aljaževi dnevih. Od vse-
ga dogajanja naj posebej omenimo 
samo en dogodek. Organizatorji smo 
na oder Aljaževega prosvetnega doma 
na Dovjem povabili štiri velike sinove 
in može naših hribov in dolin, če se 
omejimo samo na vidne dimenzije. To 
so Mihael Kersnik, France Urbanija, 
Mirko Rabič in France Voga. Vsak po 
svoje človek na mestu, ki ga je vese-
lje srečati, se z njim pogovarjati, se 
od njega vedno kaj novega naučiti. 
Moderator in vodja koordinacijskega 
odbora Aljaževih dni Marsel Gomboc 
(kako odlično je spadal mednje) je s 
spretnim in pronicljivim vodenjem 
iz omenjenih častnih gospodov uspel 
izvabiti marsikatero misel, spomin, 
anekdoto, ki so v mnogih vzbudili šte-
vilne reakcije, tudi čustvene. Ključni 
vtis in misel, če jo skušava podpisana 
strniti v en stavek, pa je odgovor na 
pogosto (samo)zastavljeno vprašanje: 
Zakaj biti v teh krajih prostovoljec in 
nekaj narediti za ta kraj? Odgovor 
imamo na odru, sva pomislila – tudi 
zaradi teh srčnih mož in njih predho-
dnikov! Popravek – eden od njih je bil 
tudi med občinstvom, cenjeni profesor 
Stanko Klinar. Omeniti velja tudi Viko 
Jelen in Rado Polajnar, po navedbah 
prisotnih začetnic koncepta in poime-
novanja Aljaževih dni. Pa še koga, ki 
sva ga nehote zgrešila. Hvala vsem.
Pred slabimi osmimi leti smo bili v 
našem društvu postavljeni pred dej-
stvo, ko je bilo treba razmeroma hitro 
najti številne nove člane upravnega 
odbora in predsednika. To nam je po 
najinem mnenju zelo dobro uspelo, 
čeprav seveda dopuščava drugačna 
mnenja. Krajem, kjer smo doma, smo 
poskušali dati tisto, kar je manjkalo. 
Uspelo nam je organizirati številne 
dogodke, ohranili smo Večer na vasi, 

pomagali pri kresovanjih na Dovjem, 
prirejali adventne dogodke, pripra-
vljali Slovenske večere pri ponudnikih. 
Otroci so se razveselili naših predstav 
s čarovnikom, lutkovnih igric in stra-
šnih »parklnov« iz Podkorena, nismo 
pozabili niti na Božička ali Dedka 
Mraza, nismo manjkali pri poletnih 
dogodkih na Trgu olimpijcev v Moj-
strani. Pripravljali smo kolesarsko 
tekmo Juriš na Dovško Babo, orga-
nizirali večere z dalmatinskimi kla-
pami, sodelovali pri dogodkih ostalih 
društev.
Na številnih delovnih akcijah smo za-
vihali rokave, urejali okolico in ocvetli-
čili naše kraje. Uredili smo Tehnološko 
učno pot Kreda, pomagali pri vsebini 
in postavitvi usmerjevalnih in infor-
macijskih tabel, ohranjanju žičnice v 
Mojstrani in tekaških prog v Mojstrani 
in Zgornji Radovni. Sodelovali smo s 
Triglavskim narodnim parkom, Turiz-
mom Kranjska Gora in Občino Kranj-
ska Gora pri urejanju poti k Peričniku, 
postavitvi ograje na vrhu Grančiša, pri 
začetkih na Topolinu, upravljali turi-
stično informacijsko točko. Ko je turi-
stični razvoj presegel naše zmožnosti, 
smo slednje prepustili Slovenskemu 
planinskemu muzeju. Tako je info toč-
ka odprta vse dni v letu. Med prvimi 
smo se javili, ko je bilo treba pomagati 
Civilni zaščiti pri deljenju brezplačnih 
zaščitnih mask proti covidu po gospo-
dinjstvih. Nismo pozabili na strokovne 
izlete in ekskurzije.
Vse našteto je prepoznala tako ožja 
kot širša okolica. Dvakrat smo osvojili 
tretje mesto za naj izletniški kraj Slo-
venije, zmagali v kategoriji za najlepše 
vaško jedro.
Z gostinskimi in turističnimi delav-
ci in sobodajalci dobro sodelujemo, 
pomagali smo tudi pri vzpostavitvi 
pogojev za športno agencijo v kraju. 
Obnovili smo sodelovanje z društvi, s 

sosednjimi kraji in matično občino in 
Turizmom Kranjska Gora ter spodbu-
dili razvoj infrastrukture.
Zagotovo marsičesa tudi nismo storili 
prav, saj veste – kdor dela, tudi gre-
ši. Nekaj med njimi je tudi takih, ki bi 
dejansko kaj naredili drugače – in teh 
se lahko samo veselimo. Vse skupaj 
pa bomo skupaj s številnimi drugimi 
društvi in deležniki v naših kraji po-
skušali zaokrožiti s skrbjo za trajno-
stni razvoj naših krajev v aktualnem 
projektu Gorniška vas. To je in bo eden 
izmed vrhuncev našega truda. Tako 
kot je bil vrhunec v naše kraje v enem 
tednu pripeljati Slovenski oktet, Vikija 
Grošlja, Reinholda Messnerja ...
Kaj pa prihodnost? Marca 2023 se iz-
teče mandat sedanjemu vodstvu dru-
štva. To v skladu s statutom ne more 
več kandidirati. A ne gre le za para-
grafe. Po osmih letih dela ekipe obsto-
ječega predsedstva in članov upravne-
ga odbora je čas, da dobijo priložnost 
novi obrazi z novimi idejami, vizijami 
in energijo. Ob več kot dvesto članih 
društva oblikovanje novega vodstva 
ne bi smel biti problem. Kljub temu 
pa je prav, da k razmisleku v tej smeri 
vse, ki imate radi vasi pod Triglavom, 
povabimo in pozovemo že danes. In 
vas po svojih močeh spodbudimo. Pri 
tem naj nam bodo vsem nam z zgled 
in spodbudo omenjeni srčni možje in 
žene. Vabljeni v naše vrste, pogum ve-
lja!
Ob tej priložnosti bi se podpisana rada 
zahvalila vidnim članom, ki so sodelo-
vali v upravnem odboru društva v za-
dnjih osmih letih in so s svojim delom 
poskrbeli za zgoraj naštete aktivnosti: 
Meta Košir, Cirila Rabič, Mina Kotnik, 
Tanja Skumavc, Branka Ropret, pokoj-
na Mira Pezdirnik, Jože Dovžan, Špela 
Oblak, Roman Veber, Tjaša Prusnik, 
Nina Peternel, Elizabeta Skumavc, Ur-
ška Komar, Ivan Komar, Anita Kofler, 
Maja Tolar, Boštjan Oblak, Gaja Čebulj, 
Jani Zajšek in Danijela Gregorčič Ko-
pavnik.

Podpredsednik in predsednik Turi-
stičnega društva Dovje - Mojstrana 
Uroš Kopavnik in Matjaž Podlipnik

PREJELI SMO

Turistično društvo Dovje - 
Mojstrana danes! In jutri?
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Sto let nordijskega smučanja v Ratečah

V soboto, 29. oktobra, dopoldne organizirajo športno-dru-
žabno srečanje v Planici. Pripravili bodo zabavne tekme v 
teku s starimi smučmi po travi, v mini skokih in kegljanju 
na asfaltu. Ekipe bodo sestavljene iz treh članov različnih 
sekcij, dobrodošli pa so glasni navijači, ki jih bodo podpi-
rali. Sodniki bodo ocenjevali umetniški vtis. Na krajši slo-
vesnosti, na kateri bo zbrane nagovoril predsednik društva 
dr. Robert Kerštajn, bodo podelili nagrade najzaslužnejšim 
za razvoj društva z lepo zgodovino. Za zabavo bo skrbel Za-
hod band.
Začetki smučanja v Ratečah segajo v čas avstro-ogrske dr-
žave, ko so rateški fantje kot vojaki smučali v času prve 
svetovne vojne. Oktober 1922 pa je bil mejnik v zgodovini 
organizirane športno-kulturne dejavnosti v Ratečah. Ta-
krat je bilo ustanovljeno Obmejno prosvetno društvo Rate-
če - Planica, ki je med drugim imelo tudi športno sekcijo, 
namenjeno ukvarjanju z zimskimi, pretežno nordijskimi 
športi (tek na smučeh, smučarski skoki, alpsko smuča-
nje). Leta 1926 je društvo izvedlo prvo tekmovanje v tekih, 
skokih in veleslalomu, ustanovljeno pa je bilo samostojno 
Smučarsko društvo Rateče - Planica. Šest let pozneje so na 
pobudo predsednika Vinka Jalna začeli graditi prvo ska-
kalnico ob železniški progi v Voglah. Po postavitvi velike 
Bloudkove skakalnice v Planici je društvo leta 1935 zdru-

žilo moči s Skakalnim klubom Ilirija. Nato je prišla druga 
svetovna vojna, ki je polet smučarstva v Ratečah popolno-
ma zavrla. Leta 1954 se je društvo združilo s Kranjsko Goro, 
kar pa je bilo za Rateče pogubno, saj je delo v smučarskem 
športu zamrlo za več let.
Leta 1959 je bilo na pobudo občinskega odbora za telesno 
kulturo in na željo domačinov znova ustanovljeno Smu-
čarsko društvo Rateče - Planica.
Leta 1966 so se na pobudo ZTKO Jesenice vsi klubi v obči-
ni združili v Skakalno društvo Jesenice, nekdanja društva 
pa so delovala kot klubi. Leta 1975 je sledila razdružitev, 
nato pa vnovična registracija samostojnega Smučarskega 
društva Rateče - Planica. Leta 1976 je bila v okviru društva 
ustanovljena še Sekcija kegljačev na ledu.
Društvo se ponaša tudi z nekaj olimpijci: Emil Žerjav (vo-
jaška olimpijada), Janko Mežik (OI 1948, St. Moritz), Janez 
Rožič (1952, Oslo), Janez Mlinar (1968, Grenoble), Alojz Ker-
štajn (1968, Grenoble), Branko Dolhar (1976, Innsbruck), 
Jože Kavalar (1992, Albertville), Robert Kerštajn (1992, Al-
bertville), Matej Soklič (2002, Salt Lake City), Neža Žerjav 
(Peking, 2022), Vili Črv (Peking, 2022).
Dosedanji predsedniki društva so bili Vinko Jalen, Andrej 
Rožič, Lojze Mlinar, Franc Makovec, Stane Pagon, Jožef Ka-
valar, Ivan Mežik, Janez Gorišek, Bogomir Košir, sedaj ga 
vodi dr. Robert Kerštajn.

KARMEN SLUGA

Ustanovitelji društva Janez Kerštanj, Franc Žerjav, Franc Tof, Maks 
Juvan in Jože Petrič / Foto: arhiv ND Rateče - Planica

Člani Nordijskega društva Rateče - Planica, pod okriljem katerega delujejo 
sekcije za tek na smučeh, smučarske skoke in kegljanje na ledu, bodo oktobra 
zaznamovali sto let nordijskega smučanja v Ratečah.

Zasluženo okrepčilo po tekmovanju / Foto: arhiv ND Rateče - 
Planica
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Letošnji zmagovalec gorskega vzpona je bil Martin Grad, 
ki nastopa za ekipo Gel, s kolesarjenjem pa se ukvarja 
predvsem amatersko. Letos beleži tretji nastop, lani je bil 
drugi. Kot doda, se bo prihodnje leto vrnil, če bo le ostal v 
trenutni formi, saj težko združuje delo, skrb za družino in 
kolesarjenje. Drugo mesto si je izboril Ljubljančan Kristian 
Grunfeld, tretje mesto pa je pripadlo lanskemu zmagoval-
cu Italijanu Andreau Calzu. V ženski kategoriji je konku-
renco ugnala večkratna zmagovalka Laura Šimenc iz eki-
pe De Rosa Santini, ki je kot edina ženska posegla pod 40 
minut. Drugo mesto si je zagotovila Tina Klinar, stopničke 
pa dopolnila še Ajda Opeka iz kolesarskega društva Branik.
Vzpon na Vršič organizira Turistično društvo (TD) Kranj-
ska Gora. »Ta dogodek organiziramo vedno prvo sobo-
to v mesecu septembru zadnjih 42 let, to je ena izmed 

najstarejših športno-rekreativnih prireditev na področju 
kolesarjenja. Tradicijo nadaljujemo, za vse kolesarje je 
to nekakšen poseben uspeh, saj prikolesarijo na najvišji 
slovenski prelaz z nadmorsko višino 1611 metrov, za nas, 
organizatorje, pa je to ena lepa potrditev, da tako nada-
ljujemo,« je povedala predsednica TD Kranjska Gora Klav-
dija Gomboc. Letos je bilo na startu 240 kolesarjev. Naj-
hitrejši so bili nagrajeni z unikatnimi pokali, TD vsako 
leto poskrbi tudi za pogostitev udeležencev. Lahko pa se 
pohvalijo, da je na Jurišu na Vršič pred leti zmagal naš 
šampionski as Primož Roglič. Letošnje prireditve se je 
udeležil tudi gospod Nande, ki je bil prisoten na prav vsa-
kem jurišu do zdaj.

MAJ PETERKA

Iz Kranjske Gore kolesarski juriš na Vršič / Foto: Marko Čujer

Kolesarski vzpon  
na Vršič
Na prvo septembrsko soboto se je v 
Kranjski Gori odvil že 43. Juriš na Vršič.

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.
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Ob stoletnici doma 
nova streha

Velik obisk so vse poletne mesece na tem območju beležili v 
planinskih postojankah. Priljubljen je Tičarjev dom, ki ima 
bogato in dolgoletno zgodovino in letos praznuje častitljivo 
110-letnico. Prvo kočo je leta 1912 zgradilo Slovensko planin-
sko društvo na pobudo in ob pomoči dr. Josipa Tičarja, ki je 
bil predsednik podružnice Slovenskega planinskega društva 
v Kranjski Gori. Po drugi svetovni vojni so jo v upravljanje 
prevzeli člani Planinskega društva Jesenice. Zaradi dotraja-
nosti so ob stari koči zgradili nov sodoben objekt in ga julija 
1966 predali namenu. Tudi tega vse bolj načenja zob časa in 
potrebna so stalna obnovitvena dela. Člani društva so prav 
ob stoletnem jubileju zamenjali dotrajano streho in opravili 
še več drugih del v skrbi, da bo postojanka spet lepša. Vre-
dnost investicije je bila sto tisoč evrov.
Za prijetno dobrodošlico, prenočišča in postrežbo letos skr-
bi novo osebje, saj je kočo vzela v najem potovalna agen-
cija Oskar. Delovna ekipa se je po začetniških zagatah ob 
obnovitvenih delih še malo »lovila«, na vrhuncih sezone 
pa je morala pošteno zavihati rokave, da je bila kos mno-
žičnemu obisku. Kočo so pri agenciji vzeli v najem s ciljem, 
da ustvarijo prijetno zgodbo – do planincev in številnih 
drugih obiskovalcev Vršiča. To jim je v veliki meri uspe-
lo tudi z gostinsko ponudbo, kjer je prevladovala domača, 
slovenska hrana.

Letošnja poletna planinska in izletniška 
sezona na Vršiču je bila v znamenju 
vseh mogočih presežnikov.

JANKO RABIČ

Nova streha na Tičarjevem domu na Vršiču in še ena novost: dom 
ima v najemu potovalna agencija Oskar.

v Društvu upokojencev (DU) Dovje - mojstrana so se čez poletje 
družili v Zelenem gaju v mlačci ob kegljanju s kroglo na vrvici, 
balinanju, prstometu ..., kot pa pravi njihov predsednik izidor 
Podgornik, mu je žal samo tega, da se večino časa dobiva le 
okrog dvajset njihovih članov (vabljeni še drugi člani), število 
udeležencev pa povečajo »vikendaši«, ki se hitro »okužijo« z 

aktivnostmi DU. »Ko ni prevroče, organiziramo tudi pohode ozi-
roma sprehode po okoliških postojankah. Ena od teh je bila k 
brunarici Krmiše (srednji vrh) sedmega septembra.« Pohod do 
Krmiša so začeli v Gozdu - martuljku. »ob zmerni hoji, druženju, 
sprostitvi za dušo po svežem zraku brez vsakodnevnih tegob 
smo prišli v srednji vrh mimo vahove domačije proti Krmišu. 
Pa nam je gospodar mirko zavpil: 'Kam pa kam?' Povedal nam 
je, da je brunarica Krmiše zdaj odprta samo ob koncih tedna, 
a prijazna lastnika mirko in partnerka nataša sta kljub svojim 
načrtom za ta dan samo za nas odprla svoj raj s pogledom na 
Špik in nam postregla domačo hrano. Hvala vama v imenu 15 
članov društva – in še pridemo!« v drugi polovici septembra je 
društvo organiziralo tudi pohod v Krmo, ob četrtkih pa so začeli 
Uro telovadbe v oŠ 16. decembra mojstrana.

Pohod k brunarici Krmiše

Kranjska Gora, Postojna in Ljubljana so med izbranimi sloven-
skimi turističnimi destinacijami, ki bodo v projektu Evropske 
komisije Pametne turistične destinacije (smart tourism Desti-
nation) dobile podporo, da postanejo »smart«. Pred kratkim 
je namreč v Bruslju potekal zagon projekta Pametne turistične 
destinacije, v njem pa je bilo izbranih 48 turističnih destinacij 
po vsej Evropi, ki bodo dobile posebno podporo za razvoj kom-
petenc na področju naprednega razvoja turizma. Kranjska Gora 
je tako v skupini destinacij, med katerimi sta tudi Barcelona in 
Dubrovnik in ki so del pilotnega projekta, s katerim komisija 
želi uresničevati cilje, zadane v strategiji turističnega razvoja. 
S. K.

Pametne turistične destinacije
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Dobro vzdušje med tekači / Foto: Nik BertonceljVreme je preizkušnjo še dodatno otežilo. / Foto: Nik Bertoncelj

Največji trail tekaški dogodek pri nas

Ob številnih domačih tekmovalcih se je letos prireditve 
udeležilo tudi zelo veliko tujih tekačev, kar še dodatno 
priča o privlačnosti Kranjske Gore in Julijskih Alp kot de-
stinacije za izjemne naravne prizore in tekaška doživetja. 
Sodelovali so tekači iz več kot petdesetih držav in vseh 
celin. Julian Alps Trail Run je tudi edini slovenski teka-
ški dogodek, ki je del serije UTMB World. Start prve in 
najdaljše, 170 kilometrov dolge tekaške avanture bi mo-
ral biti v petek, vendar je bilo vodstvo tekmovanja zaradi 
močnega deževja primorano tek odpovedati. Druga naj-
daljša proga, dolga 100 kilometrov, je tako postala glavna. 

Tekma se je začela v Radovljici v petek zvečer, na progo pa 
se je podalo več kot 330 tekačev. Zmagala sta Jon Božič, 
ki je bil v cilju v Kranjski Gori po 12 urah in 8 minutah, 
in Nina Frelih s časom 14 ur in 39 minut. Sobotne krajše 
razdalje so merile 10, 15, 30 in 60 kilometrov. Za sloven-
sko slavje je na 30-kilometrski progi poskrbel Žan Žepič, 
na 15 kilometrov je bil najhitrejši Vili Črv, na 10 pa Nejc 
Bešter in Maruša Cijan Brkič. Bogat je bil tudi spremljajo-
či program. Luka Hren, domači organizator dogodka, se je 
zahvalil vsem tekačem, prostovoljcem in partnerjem, ki 
verjamejo v njihovo delo.

MAJ PETERKA

Septembra je Kranjska Gora gostila največji slovenski trail tekaški dogodek Julian 
Alps Trail Run, skoraj 1700 tekačev se je preizkusilo na petih različnih razdaljah – 
v vetru, dežju, snegu, blatu ...

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Učiteljica joge ana kersnik Žvab iz kranjske Gore in Ljudska uni-
verza Jesenice sta poleti uspešno izpeljali poletno šolo joge za 
otroke. »otroci so se spoznali z različnimi tehnikami ustvarjanja 
mandal ter drugimi kreativnimi delavnicami, kjer so ustvarjali z 
različnimi materiali, in sicer so uporabljali vse od lesa, lepenke 
do kolaža. Vsakodnevno so izvajali plesne in jogijske urice, kjer 
so se učili različnih asan – telesnih položajev,« je sporočila ker-
snik Žvabova. pester program so dopolnili z jogijskimi igrami, ki 
so otrokom še dodatno popestrile poletno šolo. K. S.

Šola joge za otroke
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Vitranška kajla in Borovški gams

Teamu Kranjska Gora, v katerem so alpska smučarka
MetaHrovat,smučarskitekačViliČrv,smučarskiskakalec
BorPavlovčičinjeseniškihokejisti,stasepridružilašedva
superjunaka –Denis Porčič - Chorchyp in LukaKovačič.
PrvijeVitranškakajla,drugiBorovškigams.

KDO JE VITRANŠKA KAJLA
»Takomladimkotstarejšimbiradpoložilnasrce,dase
vsezmorezvsajmalodobrevolje.KranjskoGorosemve-
dno vključeval v vse svoje projekte, športne, glasbene ...
Pozornimoramobitinato,dastarejšiodprejopotizavse
mlade,mladipamorajospoštovatistarejše,«jeprepričljiv
Chorchyp,kijenpr.pesemMojkr'jposnelskupajzlegen-
darnimOtomPestnerjem.Medmladestaznjovneslane-
kajmladostnega,avseenosstarejšoenergijo,kivztrajain
seodnjelahkoučimo.
DasevZgornjesavskidolininičnedogaja,nebodržalo.
»Oblekelsemtradicionalnorateškonošo inposocialnih
omrežjihpovabilnaVaškidanvRatečahtudimlajše–na
zanimivinboljzabavennačin.Inlahkovampovem,vna-
šihkoncihsedogaja!«Vse,karjeChorchypžepočelinše
počne,vključujedomačineinpromoviraprelepoZgornje-
savskodolinoširomnaokrog.ZdajkotVitranškakajla.V
KranjskiGoriimatudiklubborilnihveščinSamurai,kjer
učiinpredstavljakickboksinostaleborilneveščinevpravi
lučiinseposvečavzgojiotrokinstarejšihčlanovvboljše
osebnosti.Imatudivadbozaženske,kjerletaneštejejo.
Narodnonošobošeoblekel,pravtakoradgovorivnare-
čjuinobljublja,dabotudiBorovškegagamsavzel'všolo'

narečnih besed. »Če sem jaz že po videzu bolj Vitranška
kajla,pajeLukaresboljBorovškigams.Kojezadnjična
Instagramuobjavilteknaplaniškovelikanko,semmuod-
govoril,dabijazlažjetonarokepremaknil.«

KDO JE BOROVŠKI GAMS
Lahkobirekli,dajeLukaKovačičnekdo,kijeradvnaravi,
negledenavremeinletničas,radimasvojmirinčudo-
vitegorenadKranjskoGoroinokolico.Vrealnemživljenju
pajetakokotChorchypkranjskogorskiobčan,športnikv
disciplinah trailteka, turnega smučanja in mednarodni
planinskivodnik.
»Večkratmeljudjevprašajo,alisomojeaktivnostipogorah
varne,innatozveseljemodgovorim,dajeprimeni–into
bodopotrdilitudivsiprijatelji,kisobilikadarkolizmano
vgorah–varnostvednonaprvemmestu.Zagotovopato
niprišločeznoč,starsem27letingorniškišportimespre-
mljajožeodmalihnog,takodaznanjeinizkušnjenabiram
žečezleta,polegtekapavelikovložimtudivizobraževanje.
Predenselotimčesanovega,vednonajprejpreverimvidik
varnosti.«
Lukasledivodilu,daničninemogoče,inpravtogatudi
ženenaprej.»Gorevnašiokolicisoodličenpoligonzavse
letnealizimskegorskešporte.Šeposebejjenavdušen,ko
lahkomladimpokaže,kakouživativvsakdanjemživlje-
nju,domavnašemokolju,dajetujinasevedadobrodošla
popestritev,vendarganičezdomačigorskiraj.
»Če jeChorchypoblekelnarodnonošo,pamu lahkona-
mignem,daimamznošamikarnekajizkušenj,pravtako
moj slovar 'ta domačih'ni tako slab, takodamuvržem
rokavico,damenaučiresčesa'šeboljdomač'ga'.«

Denis Porčič - Chorchyp, Vitranška kajla

Luka Kovačič, Borovški gams

Prvi pravi: vse bomo zrihtal ', drugi pa, da se vse zmore.
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Tek na velikanko

Tekmovanja Red Bull 400 sicer prirejajo na skakalnicah in 
letalnicah po vsem svetu, a dogodek v dolini pod Poncami 
velja za najtežjo od preizkušenj z enakim imenom predvsem 
zaradi intenzivnosti. Med posamezniki letošnje izvedbe v 
soboto, 10. septembra, sta znova slavila Barbara Trunkelj in 
Luka Kovačič, a letos brez rekorda. Barbara je s časom 6:15 le 
za malenkost zaostala za svojim lanskim rekordom. Kova-
čič, ki drži rekord s časom 4:53, je svojo peto zmago na veli-
kanki osvojil s časom 5:01. »Danes me je tekma kar izmuči-
la, mogoče najbolj do sedaj. Mi je pa uspelo kontrolirati tek 
in razvrstitev, imam nekaj taktičnih adutov. Komaj čakam 
na prihodnje leto, ko bom na jubilejni deseti tekmi v Planici 
lahko spet napadal rekord,« je povedal Kovačič.
Finale so odprle četvorke, ki so se spopadle v štafeti 4 x 100 
metrov. Najhitreje so palico na vrh zaletišča prinesli čla-
ni mešane ekipe Lepotica in zver Vito Kolarič, Tomaz Rep, 
Lina Rotar Paušič in Simon Kmet s časom 3:40, pri moških 
ekipah pa Team Never Second v sestavi Anže Gros, Miha 
Jan, Rok Zupančič in Vili Črv s časom 3:21. »Pred tekmo smo 
bili dobro motivirani in komaj smo čakali zvok štartne pi-
štole. Potem smo seveda dali vse od sebe. Kljub temu da 
noge v tako strm klanec hitro zapečejo, smo si z medseboj-
nim spodbujanjem in ob navijanju navijačev pritekli prvo 
mesto, na kar smo izredno ponosni,« je povedal Črv. Med 
poklicnimi ekipami so bili v štafeti najhitrejši gorski reše-
valci z Jezerskega Izidor Karničar, Boris Piskrnik, Aljaž Krč 
in Urh Karničar s časom 3:28. Prireditev, na kateri si vsak 
postavi svoj izziv, je tudi letos minila v odličnem vzdušju.

Več kot tisoč tekačev je bilo na startu 
devete izvedbe teka na planiško 
velikanko. Med posamezniki sta slavila 
Barbara Trunkelj in Luka Kovačič.

MAJA BERTONCELJ

Luka Kovačič je zmagal petič zapored. / Foto: Sinisa Kanižaj

V času, ko je Slovenija množično spremljala evropsko prvenstvo 
v košarki, se je v izraelu odvijalo še eno veliko tekmovanje – 
slovenska košarkarska reprezentanca gluhih je na svetovnem 
prvenstvu osvojila zlato odličje v igri tri na tri. Slovenijo so za-
stopali kranjskogorec Miha Zupan, Miha Jakofčič, Jan orešnik 
in Jaka Markovič, njihov trener pa je bil Saša Lukič. V finalu so 
fantje premagali Ukrajino, še prej pa reprezentance poljske, 
Španije, Mongolije, tajvana, estonije, argentine in izraela. Zla-
te košarkarje so ob vrnitvi v domovino sprejeli na parfestu, ki 
je namenjen invalidom, predvsem mladim in otrokom, da spo-
znajo različne športe in se seznanijo z možnostjo športnega 
udejstvovanja, gre pa za projekt krovne Zveze za šport invalidov 
– Slovenskega paralimpijskega komiteja in parterjev. »Zadnjih 
nekaj let nismo imeli ne prvenstva ne olimpijade, pogrešali smo 
košarko. pred dvema letoma bi morali imeti prvenstvo 3×3, a 
je bilo zaradi korone prestavljeno. Zdaj smo si rekli, gremo po-
gledat, da vidimo, kje smo. imeli smo dobre priprave, dosegli 
pa smo tudi lep rezultat. V izraelu je bilo vrhunsko, organizaci-
ja je bila na visoki ravni, lahko smo tempirali formo. posledica 
dobrega treninga pa je bila tudi zlata medalja,« je na parfestu 
poudaril član zlate košarkarske odprave Miha Zupan. K. S.

Miha Zupan svetovni prvak

Slovenski planinski muzej Mojstrana je vključen v evropski teden 
športa, v sklopu katerega potekajo aktivnosti, povezane s špor-
tom in kulturno dediščino. V muzeju ob tem še posebej vabijo na 
ogled razstave po prstih v stene – športno plezanje v Sloveniji, 
ki prikazuje razvoj športnega plezanja v Sloveniji od začetkov do 
osvojene olimpijske kolajne Janje Garnbret. V okviru programa 
bo za projekt Šport in kulturna dediščina v muzeju organizirana 
pedagoška delavnica z naslovom olimpijska kolajna. Vabljeni, 
da v petek, 7. oktobra, v dopoldanskem času pridete navijat za 
osnovnošolce in si pobližje ogledate olimpijsko baklo. S. K.

Vključeni v evropski teden športa

Slovenska košarkarska reprezentanca gluhih je na svetovnem 
prvenstvu v Izraelu osvojila zlato odličje v igri tri na tri. / Foto: 
Slovenski paralimpijski komite
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Na festivalu Vinarium je svoje kuhar-
sko znanje dokazovalo 63 kuharjev 
iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. 
In ker Vohralik, ki kuharski poklic 
opravlja že dvajset let, nasploh zelo 
rad pripravlja jedi na žlico, mu vse 
skupaj ni predstavljalo večjih težav. 
Organizatorji so pripravili kotliček, 

pripomočke in sestavine za kuhanje, 
vsak tekmovalec pa je moral svoj pro-
stor čim bolj inovativno okrasiti. Kot 
se za Rateče spodobi, na razstavnem 
prostoru niso manjkali prt z vezenimi 
gorenjskimi nageljni in stare smuči.
Seveda za začetek ne gre brez vpraša-
nja o sestavinah za zmagovalni bo-
grač. »Veliko čebule, tri vrste mesa – 
divjačina, govedina in svinjina, sveža 
rdeča paprika, lovorov list, kumina, 
mleta rdeča paprika, celi poper, vino 
– Zaloščanov merlot,« našteva Vohra-
lik in izpostavi, da je skrivnost pred-
vsem v barvi in praženju čebule. Prav 
to so pri njegovem bograču pohvalili 
tudi ocenjevalci, ki so veliko stavili na 
stare recepture. Tekmovanje so seve-
da spremljali tudi njegovi sodelavci, 
in sicer kar v prenosu prek Faceboo-
ka, ob vrnitvi v Rateče pa ga je na ku-
hinjski napi pričakal tudi velik napis: 
»Čestitamo za zlato medaljo.«
Lukas Vohralik v Gostišču pri Žerjavu 
dela že četrto leto. Po rodu Čeh se na 
Gorenjskem dobro počuti, prav tako 
je vesel, da se v kolektivu dobro razu-
mejo. »Prej sem med poletno sezono 
delal na Cresu, pozimi pa ostal brez 

dohodka. Prav na morju sem spoznal 
Aleša, ki me je povabil v Rateče in tu 
sem še zdaj,« zadovoljno poudari.
Vodja Gostišča pri Žerjavu Aleš Dolhar 
je seveda ponosen na kuharjev uspeh. 
Prav tako ga podpira pri želji, da se 
naslednje leto spet udeleži Bogračfe-
sta. Oba pa ne bi nasprotovala niti ka-
kšni Michelinovi zvezdici.
Gostišče pri Žerjavu ima družinsko 
tradicijo že več kot 110 let. Aleš Dolhar 
je skupaj s partnerico Gaby gostin-
sko dejavnost od staršev nasledil leta 
2016. Največja težava, s katero se soo-
ča večina gostincev po Zgornjesavski 
dolini in vsej državi, je tudi pri njih 
kader. Koronačas je mnoge prisilil, da 
so se zaposlili v drugih dejavnostih, 
zdaj pa se v gostinstvo ne vračajo več. 
Gostišče sredi vasi gostje že vrsto let 
najbolj poznajo po ocvrtem piščancu, 
zadnji čas pa prodajo zelo veliko ka-
lamarov, opaža Dolhar. »Skozi leta so 
se prijeli tudi rateški krapi. A z vsako 
novo jedjo je tako, da je potreben čas, 
da se ljudje nanjo navadijo,« doda in 
poudari, da so na jedilni list od če-
trtka do nedelje seveda uvrstili tudi 
»zlati« bograč.

SUZANA P. KOVAČIČ

Aleš Dolhar s partnerico Gaby, v sredini Lukas Vohralik s priznanjem

V Ratečah 
kuhajo »zlati« 
bograč
Kuhar Lukas Vohralik 
je zaslužen za to, da iz 
Gostišča pri Žerjavu v 
Ratečah diši zmagovalni 
bograč. Poleti se je 
namreč odpravil na 
Bogračfest v Lendavo in 
prejel zlato priznanje.

iz RtC Žičnice Kranjska Gora so obvestili, da bodo njihove poletne aktivnosti v lepem 
vremenu potekale ob sobotah in nedeljah še do predvidoma 9. oktobra. objavljen je 
tudi že redni cenik smučarskih vozovnic za sezono 2022/23. Dnevna vozovnica bo 
stala 40 evrov za odraslega (nočna vozovnica 28 evrov), 24 evrov za otroka (nočna 20 
evrov) in 34 evrov za seniorja (nočna 26 evrov). večdnevne in dnevne vozovnice ne 
vključujejo nočne smuke. na voljo bodo tudi smučarske vozovnice po urah, večdnev-
ne ... Predprodajo smučarskih vozovnic bodo začeli na začetku oktobra, vozovnice pa 
naj bi bile kot vsako leto v predprodaji nekoliko cenejše. S. K.

Prodaja smučarskih vozovnic

Po poletnem premoru se vračajo dogodki 
na temo projekta Kuham Domače. Danes, 
4. oktobra, od 16. do 18. ure bo v triangel 
Boutique hotelu v Gozdu - martuljku kuhar-
ska delavnica izdelave ajdovih krapov pod 
vodstvom Jona Zupana. obvezne so prijave 
na e-naslov ambroz.cerne@ragor.si ali na 
številko 04 581 34 15. Delavnica bo poteka-
la v živo in po spletni aplikaciji Zoom. S. K.

Priprava ajdovih  
krapov

Nagradna križanka iz revije Zgornjesav’c št. 
9, ki je izšla 6. septembra, glavno nagrado, 
bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, pri-
naša Maji Lovše iz Mojstrane, drugo in tretjo 
knjižno nagrado, roman Melanda, prejmeta 
Jure Štricelj iz Komende in Marlena Skvar-
ča iz Ljubljane. Geslo je bilo Vrtnina različnih 
barv in oblik. Vsem nagrajencem čestitamo!

Nagradna križanka iz revije Zgornjesav’c št. 
9, ki je izšla 6. septembra, glavno nagrado, 
bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, pri-
naša Maji Lovše iz Mojstrane, drugo in tretjo 
knjižno nagrado, roman Melanda, prejmeta 
Jure Štricelj iz Komende in Marlena Skvar-
ča iz Ljubljane. Geslo je bilo Vrtnina različnih 
barv in oblik. Vsem nagrajencem čestitamo!
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 21. oktobra 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Škofjeločanka  
Lea Filipovič, bolj 
znana kot vlogerka 
Lepa afna, je izdala 
knjigo s svojimi  
najljubšimi 
jedmi, ki jih zanjo 
pripravlja mami 
Bernarda. Recepti 
so preprosti in vas 
bodo pogosto 
rešili iz zagate, ko 
ne boste vedeli, 
kaj skuhati.  
Preizkusite jih, 
jedi vam bodo 
zagotovo 
teknile!

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

2289 strani, trda vezava        

EUR

NOVO
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 
0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2 ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz 
prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. BONUS STARO ZA NOVO velja za 
modele Corsa, Crossland, Mokka, Astra in Grandland z motorjem z notranjim izgorevanjem in iz zaloge. Opel financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s 
spremenljivo obrestno mero.
*Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, 
drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika 
je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM! 
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

ODLOČITEV 
JE LAŽJA
 

Največja zaloga
Hitra dobava
Fiksna obrestna mera


