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V knjigi boste našli
natančne recepte
za pripravo
vseh vrst paštet,
mesnih ocvrtkov
(rillons), aspikov
oz. žolic, konfitov,
mesnih namazov,
vkuhanih
klobasnih
nadevov, ocvirkov
in jedi z mastjo
iz različnih vrst
mesa. Nekatere
mesne izdelke
iz knjige lahko
za določeno
obdobje
shranimo v lične
lončke.
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S pomočjo
knjige bomo
že pri nakupu
sirov bolj
dovzetni za
nove vrste,
okuse in ideje
za njihovo
uporabo.
Razloži nam
tudi osnovne
pojem o
vrsta sirov
(albuminska
skuta, rikota,
mehki sir ...).
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Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

RE JA
OVC IN KOZ

V priročniku
je strnjeno in
praktično opisana
reja ovc in koz
pri nas. Poglavja
v knjigi: zakaj
reja drobnice,
osnovne fiziološke
značilnosti ovc
in koz, obnašanje
ovc in koz, Izbira
pasme ovc,
nakup in obnova
plemenske črede,
ureditev pašnika,
pridelava krme,
posebnosti v
prehrani drobnice,
prehrana mesnih
in mlečnih ovc in
koz, opravila pri
ovcah in kozah, ...
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Urejena in plačljiva javna parkirišča
V občini Kranjska Gora so pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije. Cilj
dokumenta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter
povečati kvaliteto in privlačnost bivanja za lokalno prebivalstvo in obiskovalce.
Znana je že analiza ankete o prometu in javnih površinah med občani.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prvi pomembnejši korak k celostni prometni strategiji je
bila že februarja izvedena anketa med občani Kranjske
Gore, ki jo je za občino pripravilo in analiziralo PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o. Pridobili so 223 ustrezno izpolnjenih anket iz vseh petih krajevnih skupnosti. Največji
odziv je bil iz KS Kranjska Gora s 35 odstotki sodelujočih.
Ciljna populacija je bila 5084 občanov od 12. leta starosti
dalje. Z vidika kraja bivanja in spola (odgovorilo je 46 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk) ocenjujejo vzorec
kot reprezentativen, manj pa z vidika starosti, saj so bili
predvsem starejši v anketi manj zastopani.

V SLUŽBO VEČINOMA Z AVTOM
V anketi so ugotavljali potovalne navade občanov, njihovo
mnenje glede prometnega sistema v občini in kakšne izboljšave bi si želeli. Dva avta ima v gospodinjstvu 49 odstotkov anketirancev, 28 odstotkov jih ima enega, 22 odstotkov
ima tri ali več, le 2 odstotka jih avta nima. Tri kolesa ali
več na gospodinjstvo ima 64 odstotkov vprašanih, 6 odstotkov nima nobenega. Vprašani za svojo pot na delo v večini
primerov uporabljajo avto, kar 80 odstotkov, z avtobusom
se na delo pelje le 2 odstotka vprašanih, s kolesom 4 odstotki. Največ anketirancev ima delovno mesto ali mesto
izobraževanja od doma oddaljeno več kot 20 kilometrov.
Tudi za prevoz otrok v šolo se največ uporablja avto (43 od-

stotkov), je pa tu precej večji delež uporabe avtobusnega
prevoza; 21 odstotkov otrok v šolo hodi peš.
V splošnem so občani najbolj nezadovoljni z ureditvijo parkirišč za kolesarje, prilagojenostjo infrastrukture gibalno
oviranim in starejšim osebam. Anketirani so izrazili nezadovoljstvo z ureditvijo motornega prometa, moti jih tako
pretočnost prometa (52 odstotkov) ter količina tovornega
prometa (60 odstotkov) kot tudi število parkirišč (71 odstotkov) in parkirni režim (64 odstotkov). So pa bolj zadovoljni
s kolesarskimi povezavami, urejenostjo šolskih poti, javnim potniškim prometom, razen s potekom linij in časovnim intervalom turističnih avtobusov. Z vidika kakovosti
bivanja so najbolj zadovoljni s kakovostjo zraka (87 odstotkov), kakovostjo javnih površin (78 odstotkov) in kakovostjo življenja (77 odstotkov).

PRILAGODITVE PROMETNIH POVRŠIN STAREJŠIM
Anketiranci so ocenili tudi pomembnost prometnih ukrepov. Največjo podporo imajo ukrepi zmanjšanja števila osebnih vozil na cestah in parkiriščih (89 odstotkov),
umirjanja prometa v naseljih (87 odstotkov), omejevanja
dostopa na Vršič (81 odstotkov), prilagoditve prometnih površin starejšim (80 odstotkov) in izboljšanja šolskih poti
(77 odstotkov). Manj je podpore za ukrepe omejevanja dostopa z osebnimi vozili čez Korensko sedlo (28 odstotkov),
povečanja števila avtobusnih postajališč (31 odstotkov), povečanja frekvence avtobusov (45 odstotkov) in povečanja
površin za kolesarje (48 odstotkov).
Dodatna mnenja in komentarje je podalo še 98 anketirancev, med drugim predlagajo prepoved prometa po gozdnih
cestah ali vsaj omejitev za obiskovalce, plačljiva urejena
javna parkirišča in sankcioniranje "divjega" parkiranja,
zmanjšanje svetlobnega onesnaženja, ureditev in zaporo
ceste v alpske doline z ureditvijo dodatnih parkirišč ter
vzporedno z zagotovitvijo javnega prevoza (na primer v
Vrata), dokončanje pločnikov, več krožišč, ureditev mirujočega prometa v vseh vaseh, urejene oznake za zasebna
zemljišča in poti ...

UREDITEV PROMETNIH TOKOV TUDI Z JAVNIM PREVOZOM

Podporo anketirancev ima tudi ukrep omejevanja dostopa na
Vršič. / Foto: janko Rabič, arhiv Gorenjski glas

Župan Janez Hrovat se zaveda, da je občina Kranjska Gora s
svojo geostrateško pozicijo in naravnimi danostmi privlačna za vse več obiskovalcev. Največjo prometno obremenitev
predstavljajo dnevni obiskovalci. "Ob koncih tedna, praznikih, počitnicah se k nam pripelje tudi tisoč avtomobilov na
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uro, v štirih urah je to štiri tisoč avtomobilov, in
to poleg vseh, ki so na destinaciji že nastanjeni.
Umestili bomo nova, tudi plačljiva parkirišča,
vendar bo problem dolgoročno treba rešiti širše
z javnim prevozom že z Jesenic, iz Lesc ... Občine
Julijskih Alp takih prometnih obremenitev več ne
bomo zmogle. Celotna regija bo morala začeti razmišljati drugače, ureditev prometnih tokov je bila
že velikokrat tema srečanj županov občin Julijskih
Alp," je poudaril župan in dodal, da so nekateri
tudi proti zaprtju alpskih dolin za promet, a je ta
ukrep nujen za ohranitev narave.
Glede zapiranja centrov krajev za promet so mnenja med lokalnim prebivalstvom deljena, je pojasnil. "Ne glede na odstotek tistih, ki se ne strinjajo,
bomo morali nekaj narediti v tej smeri in za promet zapreti tudi kak del centra kraja, uvesti kje
enosmerni promet ..."

Drage občanke,
spoštovani občani

O OBREMENITVI GOZDNIH CEST
Župan Hrovat se strinja, da je ogromen pritisk avtomobilov, gorskih kolesarjev tudi na gozdne ceste v Karavankah, v delu Triglavskega narodnega
parka (TNP) ... "Gozdne ceste so delno financirane
s strani države, delno z davki lastnikov zemljišč.
Dokler te ceste sofinancira država, se jih povsem
zapreti ne more. Se pa strinjam, da bi morali to
vsaj regulirali, kot ima na primer TNP to delno
že urejeno z zapornicami. Za vsako zaprtje ceste
pa je potrebno stoodstotno soglasje vseh solastnikov, kar je težko doseči tudi zaradi lokalnih, ekonomskih interesov," je pojasnil.
Priprava celostne prometne strategije ne bo enostavna, je prepričan župan, ki je hkrati zagotovil,
da bodo na občini šli v spremembe, saj si ne želijo
prometnega kaosa; tudi ne na cestah, ki vodijo
na Tromejo, v Karavankah proti Železnici, proti
Dovški Rožci ...

MED PROJEKTI TUDI GARAŽNA HIŠA
Po besedah župana Hrovata je v občinskih proračunskih sredstvih že rezerviranih dvesto tisoč
evrov za nadgradnjo obstoječih parkirišč tudi s
parkomati. Plačljive parkirne cone bodo po vsej
verjetnosti začeli uresničevati že letos na več lokacijah po občini. Uvedli bodo razne oblike parkirnih
dovolilnic za lokalne prebivalce in gospodarstvo
po ugodnejših cenah. Pod žičnicami v Kranjski
Gori načrtujejo postavitev garažne hiše za od petsto do sedemsto avtomobilov, ki je v fazi pridobivanja dokumentacije za gradnjo.
Celostno prometno strategijo bo v končni fazi
sprejel občinski svet. V obsegu in na način, kot
bodo to dopuščale epidemiološke razmere, bo
pred tem izvedena tudi javna predstavitev, mogoče tudi kakšna delavnica …

Minilo je več kot leto dni od prvih ukrepov vlade za preprečevanje
širjenja covida-19, celotna svetovna populacija in z njo tudi mi v Sloveniji pa še vedno čakamo na odrešitev od te novodobne kuge. Kljub
kar nekaj vrstam cepiva, ki so bile v tem času že uspešno uporabljene
tudi pri nas, je zadeva še vedno skrajno resna. To kaže tudi ponovno zaprtje države in uvedba tako imenovanega lock downa, ki ga ne
morem komentirati, verjetno pa je treba zaupati strokovnjakom in
končno iz te borbe priti kot zmagovalec, ne glede na praske in brazgotine, ki pa bodo žal ostale. Tako vas na tem mestu prosim za upoštevanje navodil vlade in NIJZ ter potrpežljivost, ki pa nam jo vsem že
kar nekako primanjkuje in koncentracija pada iz dneva v dan.
No, ne glede na vse tegobe sodobnega sveta pa je pomlad prišla v
naše kraje. Čeprav nam je letošnja zima pošteno zagodla, je spomin nanjo ostal le še po velikanskih kupih nestaljenega snega okoli
parkirišč, cest in večjih površin, kjer so delavci komunale pozimi
odlagali in deponirali sneg. Upam, da se niste preveč jezili na zimsko službo, saj so se delavci komunale trudili po najboljših močeh
in poskušali urediti stvari v nočnih urah, ko smo mi mirno spali
in je do jutra zapadlo tudi po več kot pol metra snega. Tako velike
količine snega se z omejenim moštvom in stroji žal ne da tako hitro
očistiti.
Se pa marsikje izpod snega pokaže čez zimo skrita nesnaga in smeti. Prav vsakoletne čistilne akcije spomladi pripomorejo k lepšemu
videzu krajev in vsa pohvala gre društvom in posameznikom za
energijo in voljo, ki vam je zlepa ne zmanjka. Žal je letos že drugo leto onemogočeno izvesti čistilne akcije zaradi protikoronskih
ukrepov. Vendar to ne pomeni, da prepustimo stvari svojemu toku.
Rad bi vas v imenu občine in skupaj s Komunalo Kranjska Gora
povabil, da tudi letos po svojih močeh nekoliko bolj individualno
očistimo naše kraje. Namenimo vsaj en sprehod svoji okolici, vzemimo vrečo za smeti, morda grablje, nadenimo si rokavice in zavihajmo rokave. Narava nam bo hvaležna. Vrečke lahko dobite na
komunali, za odvoz večjih količin smeti v vrečah pa javite lokacijo
na telefonsko številko komunale. Se vidimo.
Vaš župan Jani Hrovat
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Mamice z otroki v muzej

Obvestilo

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so se letos ob
materinskem dnevu spomnili mamic in njihovih otrok. V četrtek, 25. marca, so jim omogočili prost vstop. Lahko so se
sprehodili po celotnem muzeju, si ogledali predstavitveni
film, stalno razstavo, ki je zasnovana kot muzejska pripoved,
in tudi občasno razstavo 10 sidrišč slovenskega alpinizma, na
kateri spoznate deset alpinističnih presežkov, ki so slovenski
alpinizem ponesli v sam vrh svetovnega alpinizma. "Letos
smo se mamic na tak način spomnili prvič, obisk je bil zadovoljiv. V prihodnjih letih bomo nadaljevali in seveda se nadejamo vedno več obiska. Letos nam tudi epidemiološke razmere
niso šle preveč na roko. Muzej je zanimiv za vse generacije,
družine v njem uživajo in lepo je, če ga mamice s svojimi najdražjimi obiščejo tudi na svoj dan," je povedal vodja muzeja
Matjaž Podlipnik. K. S.

Na spletni strani Občine Kranjska Gora je objavljen Načrt delovanja in urejanja Naravnega rezervata Zelenci 2021–2026 ter kratko
Poročilo o izvajanju Načrta delovanja in urejanja Naravnega rezervata 2015–2020. Mnenja in pripombe lahko posredujete elektronsko na naslov obcina@kranjska-gora.si ali po klasični pošti na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora, do 20. aprila 2021. S. K.

Otrokom je Slovenski planinski muzej v Mojstrani zelo zanimiv.

Peticija za ohranitev bolnišnice
uspela
Peticija, s katero je Občina Jesenice z zbiranjem podpisov želela opozoriti na nujnost ohranitve dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah, je uspela. Kot so z zadovoljstvom povedali na
Občini Jesenice, jim je še pred iztekom roka uspelo zbrati več
kot pet tisoč podpisov podpore. Ob tem se vsem, ki so oddali
svoj podpis – mnogi tudi iz kranjskogorske občine – iskreno
zahvaljujejo. Jeseniški župan Blaž Račič je o nadaljnjih korakih povedal: "Delovna skupina trenutno pripravlja dopolnitve
elaborata, ki vsebuje argumente oziroma utemeljuje ohranitev
dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah. Dopolnjeni elaborat in podpise podpore bomo nato odnesli predsedniku vlade, saj po naši oceni vprašanje morebitne selitve splošne bolnišnične dejavnosti ni le vprašanje za zdravstvo, ampak je to
zelo pomembno razvojno vprašanje ne le za Jesenice, temveč
za celotno regijo, to pa bi pri svojih odločitvah država morala
nujno upoštevati." U. P.

Cepljenih čez devetsto občanov
Vlada je ustavila javno življenje (z nekaterimi izjemami) od 1.
do 11. aprila zaradi slabšanja epidemioloških razmer, ki jih v zadnjem obdobju kroji angleška različica virusa. V občini Kranjska
Gora so bile razmere glede okužb s koronavirusom po podatkih
Covid-19 Sledilnika v izbranih dneh marca naslednje: 1. marca
niso zabeležili nove okužbe, 2. marca štiri, 17. marca osem, 22.
marca nobene, 24. marca dvanajst, 28. marca eno. Po zbranih
okvirnih podatkih Zdravstvenega doma (ZD) Jesenice je bilo do
zdaj proti covidu-19 cepljenih 965 občanov; s prvim odmerkom
593, z drugim odmerkom 372. Iz ZD Jesenice so sporočili, da bodo
v prihodnjem tednu cepili osebe v starosti nad 70 let in nekaj
zamudnikov oziroma oseb po odloženem cepljenju ter osebe s
kroničnimi obolenji. Za cepljenje se še vedno lahko prijavite na
spletu https://cepljenje.ozg.si/. Če to ni mogoče, pokličite na
posebno številko ZD Jesenice 041 322 453 (ponedeljek, torek in
sreda od 9. do 12. ure). Pacienti, ki imate izbranega zdravnika zasebnika (koncesionarja), se na cepljenje prijavite pri njem. S. K.

Prenos bogoslužja za veliko noč
Na ATM TV Kranjska Gora bodo ob bližajoči se veliki noči poskrbeli, da bo nekaj prazničnega vzdušja prišlo tudi v domove občank
in občanov. Prenašali bodo blagoslov velikonočnih jedil na veliko
soboto, ki bo potekal ob 15. uri. "Verjamem, da pogrešate vsakoletno srečevanje, ki nekaj doda tudi k prazničnemu vzdušju. Vendar
bistvo blagoslova ni škropljenje z blagoslovljeno vodo, ampak molitev, božja beseda in nagovor," je ob tem v župnijskem pismu vernikom napisal kranjskogorski župnik Janez Šimenc in jih povabil
pred televizijske zaslone. Prav tako bo na kranjskogorski televiziji
ATM TV prenos svete maše za veliko noč – v nedeljo ob 10. uri. K. S.

Urejajo ferate, kolesarske poti ...
Z začetkom pomladi so na Turizmu Kranjska Gora začeli urejanje
ferat, kolesarskih in sprehajalnih poti. V sodelovanju s Komunalo
Kranjska Gora so tako kot vsako leto lokalna turistična društva
pomagala pri pregledu in popisu stanja na terenu, na podlagi katerih so v sredini marca začeli urejati kolesarske in sprehajalne
poti na destinaciji Kranjska Gora. Na feratah so bile že izvedene
obsežne čistilne akcije, najprej na feratah Hvadnik in Jermn, na
zadnji marčevski dan še na ferati Mojstrana. S. K.
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Za obisk krajevnega urada se je treba naročiti
Na Krajevnem uradu Kranjska Gora so lani prejeli največ vlog za izdajo osebnih
izkaznic in potnih listov ter za zamenjavo vozniških dovoljenj.
Kot je povedala načelnica Upravne enote Jesenice Alenka
Burnik, so novembra lani spremenili razpored uradnih ur
na Krajevnem uradu Kranjska Gora. Uradne ure so zdaj ob
torkih med 8. uro in 10.30 ter 11. in 14. uro. Za obisk se je treba predhodno naročiti na telefonski številki 04 580 98 15.
"Odzivi občanov na spremenjen razpored uradnih ur so pozitivni. Čeprav je krajevni urad v letu 2020 posloval kar 118
ur manj kot v letu 2019, saj je bil zaprt od sredine marca do
septembra, je bilo število zadev, ki smo jih opravili na krajevnem uradu, enako. Največ je bilo vlog za izdajo osebnih
izkaznic, potnih listov in zamenjavo vozniških dovoljenj,"
je povedala načelnica.
Na upravni enoti so sicer pripravili nekaj podatkov o delu
v lanskem letu, ki se nanašajo večinoma na občino Kranjska Gora.
V letu 2020 so za poseg na območju občine izdali trinajst
gradbenih dovoljenj (v letu 2019 jih je bilo 28), deset uporabnih dovoljenj, šest dovoljenj za nezahtevne objekte,
za 16 že obstoječih objektov pa so izdali ustrezne odločbe
o legalizaciji. Za te objekte so lastnikom izdali odločbe za
plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
v skupni višini 11.741 evrov.
V letu 2020 je bilo na večini upravnih enot manj porok kot
v letu 2019, na območju upravne enote Jesenice pa se je poročilo oziroma sklenilo zakonsko zvezo več parov, in sicer
74 (v letu 2019 pa 70). Na območju občine Kranjska Gora je
bilo porok sicer nekaj manj, in sicer deset (leto prej dvanajst), od teh jih je bilo pet na območju Jasne.

Registriranih društev s sedežem v občini
Kranjska Gora je 73.
Precej se je povečalo število občanov s statusom vojnega
veterana. V letu 2019 je ta status imelo 170 občanov, v letu
2020 pa 245 občanov. Razlog je v spremembi zakonodaje, po
kateri so do plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja
in veteranskega dodatka upravičeni vojni veterani po dopolnjenem 50. letu starosti (prej je bila starostna meja 55
let), je pojasnila načelnica.
Novost, ki jo je prinesla ta zakonodaja, je upravičenost žrtev vojnega nasilja, veteranov in vojnih invalidov do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja. "Vloge, ki jih občani
dobijo na upravni enoti, izpolnijo osebni zdravniki. Upravičenci s statusom in dopolnjeno starostjo petdeset let jih
skupaj s prilogami (zdravniški izvidi, ki ne smejo biti starejši od 12 mesecev) nato vložijo na upravno enoto. O upravičenosti potem presoja posebna zdravniška komisija. Več
informacij občani pridobijo na telefonski številki 04/585 14

Letos in prihodnje leto bo potekla veljavnost velikemu številu
osebnih izkaznic in potnih listov. Najpozneje do 19. januarja 2023
pa je treba zamenjati vozniška dovoljenja na tridelnih rožnatih
obrazcih.
62," je povedala Burnikova. V letu 2020 so prejeli 45 vlog za
izdajo dovoljenj za izvedbo prireditev, kar je polovico manj
kot v letu 2019, ko je bilo teh vlog devetdeset. Seveda so na
zmanjšano število vlog vplivali ukrepi v zvezi z zajezitvijo
koronavirusne bolezni.
V letu 2020 je pet mladoletnih kandidatov za vozniški izpit iz kranjskogorske občine dobilo dovoljenje za vožnjo s
spremljevalcem.
"Še vedno ugotavljamo, da je do zdaj le malo občanov, ki izpolnjujejo pogoje, zaprosilo za izdajo evropske kartice ugodnosti za invalide. Iz občine Kranjska Gora smo prejeli le 14
zahtevkov. Kdo je upravičen do te kartice, je navedeno na
portalu eUprava. Kartica omogoča koriščenje ugodnosti, ki
jih ponujajo različni komercialni ponudniki, med njimi je
tudi pravica do koriščenja brezplačnega medkrajevnega
javnega prevoza.
Ob tem pa je Alenka Burnik opozorila še na nekaj: "V letošnjem letu, še zlasti pa v letu 2022, bo potekla veljavnost
velikemu številu osebnih izkaznic in potnih listin, najpozneje do 19. januarja 2023 pa je treba zamenjati vozniška
dovoljenja na tridelnih rožnatih obrazcih. Zato pričakujemo precejšnje povečanje števila strank, to pa vpliva tudi
na čas izdaje novih dokumentov. Zato prosimo vse občane,
da preverijo veljavnost svojih dokumentov in pravočasno
vložijo vloge za nove dokumente."
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JAVNI RAZPIS
SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2021
I. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora
(UVG št. 11/2006) objavlja Občina Kranjska Gora Javni razpis
za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih
društev v Občini Kranjska Gora v letu 2021.
II. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2021 se
lahko prijavijo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti
na področju (delovanja turističnih društev);
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih,
regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter
načrt aktivnosti za prihodnje leto.
Prijava mora vsebovati:
– prijavo
– predpisane priloge (statut društva, Program dela s finančnim
planom za leto 2021)

www.obcina.kranjska-gora.si

III. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v letu 2021.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2021 in
bodo izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo.
Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja (npr. : šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala,
znanost, malo gospodarstvo, ipd). Na podlagi tega razpisa tudi ne
bodo sofinancirani programi, ki so izrazito komercialne narave.
IV. POGOJI IN MERILA
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na
področju turizma v letu 2021, so naslednji: administrativna pravilnost, preveritev izločitvenih pogojev ter ocenjevanje programov na podlagi meril bo izvedla razpisna komisija, ki jo imenuje
župan. Merila so podrobneje opisana v delu Merila za izbor in so
sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrane prireditve in programi morajo biti izvedeni v letu 2021.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Obdobje upravičenih stroškov je od 1.1.2021 do 30.11.2021. Upravičeni stroški so
le tisti, za katere bo izvajalec predložil račun, pogodbo ali drugo
finančno listino, ki dokazuje plačilo storitve oz. materiala. Prostovoljno delo ni upravičen strošek in se šteje kot lastni delež.
V. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih
programov in projektov turističnih društev v občini Kranjska
Gora v letu 2021 je 82.000 EUR.
Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz.
območjih delovanja:
€ 29.300
Prireditve na območju občine
€ 13.250
Olepševanje in urejanje okolice
Promocijska dejavnost, materialni stroški € 12.700
Izobraževanje, predavanja
€ 7.750
€ 5.000
Enotna novoletna osvetlitev
V kolikor bo za posamezen ukrep prispelo manjše število vlog,
kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju turističnih programov in projektov Turističnih društev v občini Kranjska Gora in sprejetimi merili, ki so priloga
tega razpisa.
VII. VSEBINA VLOGE
Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne
dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v
sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora in na spletni strani http://obcina.kranjska-gora.si
VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 19. 4.
2021 na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis TURIZEM 2021 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka
za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 19. 4. 2021
oddana do 12.00 ure v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora.
Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.
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X. INFORMACIJE IN NAVODILA
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04 580 98 12.

Številka: 3221-4/2021-4/0232
Datum: 25.3.2021
		

NAJAVA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE FASAD
NA OBJEKTIH V OBČINI
KRANJSKA GORA V LETU 2021
Občina Kranjska Gora bo v petek 2. aprila 2021 na spletni
strani občine Kranjska Gora, zavihek – Javni razpisi in objave, objavila razpis za financiranje obnove fasad na objektih
v Občini Kranjska Gora v skupni vrednosti 30.000,00 EUR.
Ob objavi razpisa bo dosegljiva tudi vsa razpisna dokumentacija.
Št. dok.: 3525-5/2021-3
Datum: 24.3.2021
ŽUPAN
Janez Hrovat

ŽUPAN
Janez Hrovat

www.obcina.kranjska-gora.si

IX. OBRAVNAVA VLOG
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na
podlagi meril in kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja turističnih programov in projektov Turističnih društev v
Občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem
razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan
Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.

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

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2021 ZA

Občanom - občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom - državljankam Republike Slovenije in državljanom - državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge in izjemne
dosežke v daljšem časovnem obdobju pomembnem za razvoj,
uveljavljanje in ugled občine.
Podeli se največ eno priznanje Častni občan - občanka Občine
Kranjska Gora.
II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Posameznikom - posameznicam za izjemno življenjsko delo,
dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega pomena.
Podeli se največ eno priznanje Zlati grb Občine Kranjska Gora.
III. PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Občanom - občankam, skupinam občanov - občank in pravnim
osebam na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa,
ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti za njihove uspehe ter prizadevanja na posa
meznih področjih življenja in dela.
Podeli se praviloma največ tri Priznanja Občine Kranjska Gora.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine
Kranjska Gora so lahko občani - občanke, podjetja, društva,
skupine občanov - občank in druge pravne osebe.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.

POMEMBNO:
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke predlaganega prejemnika priznanja, vrsta predlaganega priznanja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga
ter dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi) posredujte priporočeno po pošti oziroma jih osebno vložite
v sprejemni pisarni občine v zaprtih kuvertah na naslov:
Žirija za priznanja Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b,
4280 Kranjska Gora s pripisom – PRIJAVA NA RAZPIS, ne
odpiraj!
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki jih
bo prejela najkasneje do 25. maja 2021.
Predlogi, ki bodo oddani po roku za prijavo, ne bodo obravnavani.
Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine
Kranjska Gora ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu https://obcina.kranjska-gora.si/
Informacije lahko dobite na Občini Kranjska Gora, tel.: 04
5 809 800, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: obcina@
kranjska-gora.si.
Št.:032-9/2019-5
Datum: 26.03.2021
		

Žirija za priznanja

www.obcina.kranjska-gora.si

I.	ČASTNI OBČAN – OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA
se podeljuje:
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Raje bi šteli pešce in kolesarje kot pa vozila
V preteklem letu aktivnosti pri pripravi projekta Umirjanje prometa v dolino
Vrata kljub koronakrizi niso povsem zastale, je povedal koordinator projekta
Bogdan Janša. Opravljena je bila analiza rezultatov obiska doline Vrata na podlagi
števca vozil. Lani poleti je v dolino vstopilo po 350 vozil na dan.
SUZANA P. KOVAČIČ
Rezultati opravljene analize obiska
doline Vrata na podlagi števca vozil
so bili lani od konca prvega vala epidemije covida-19 do začetka drugega
vala skrb vzbujajoči. Kot je pojasnil
koordinator projekta in kranjskogorski podžupan Bogdan Janša, je v 53
tednih lanskega leta v dolino vstopilo 51.042 vozil. "Povprečno to pomeni
4254 vozil na mesec oziroma 1063 na
teden. Najbolj izpostavljeno obdobje
leta je bilo od 15. junija do 30. septembra, kjer so rezultati že alarmantni. V tem obdobju je v dolino vstopilo 37.883 vozil, kar pomeni 2500 na
teden oziroma 350 na dan." Podobno
stanje je že nekaj let, z rezultati te
zadnje analize bodo v prihodnjem tednu seznanili pristojni ministrstvi za
okolje in prostor in za infrastrukturo.
"Na sestanku na začetku tega meseca smo z rezultati že seznanili vod-

stvi Triglavskega narodnega parka
in Planinske zveze Slovenije," je dejal
Janša.

PRIZADEVANJA ZA PREPLASTITEV
CESTE Z ASFALTOM
Občina Kranjska Gora je prizadevanja
že usmerila tudi v preplastitev ceste z
asfaltom v dolino Vrata. Janša je povedal, da je sektor za vzdrževanje in
varstvo cest republiške direkcije za
infrastrukturo občino konec februarja
obvestil o predvidenem posegu na državno cesto v letu 2021, in to v celotni
dolžini ceste. "Seveda ob pogoju, da bo
na voljo dovolj sredstev. Za nadaljevanje projekta je preplastitev ceste eden
glavnih dejavnikov projekta."
Vlada in ministrstvo za okolje in prostor sta v javno obravnavo poslala
Uredbo o merilih za spodbujanje in
financiranje projektov in investicij
ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem
narodnem parku (TNP). "Na podlagi

uredbe bodo parkovne občine lahko kandidirale s projekti za črpanje
sredstev, skladno z 11. členom Zakona
o TNP. Projekt Umirjanja prometa v
dolino Vrata je po mojem mnenju in
mnenju Občine Kranjska Gora absolutno prednostni projekt za dodelitev
sredstev, ki se najprej delijo glede na
procentualni delež posamezne občine
znotraj območja TNP in potem v skladu z uredbo na podlagi prijavljenih
projektov," je pojasnil Janša in dodal,
da občina pospešeno zaključuje pridobivanje projektne dokumentacije
za vzpostavitev parkirišča na lokaciji
nekdanje železniške postaje v Mojstrani, pridobivajo tudi že ponudbe
za način in možnosti izvajanja javnega prevoza v dolino. "Hkrati v okviru
umirjanja prometa v celotni občini
posebna skupina pripravlja povsem
nov koncept parkiranja, parkirišč in
informacijskega sistema v občini, kamor je vključen tudi projekt Vrata," je
dodal Janša.

GLEDE ZAKLJUČKA PROJEKTA JANŠA
OSTAJA OPTIMIST

Dolina Vrata se je prejšnji teden kopala v soncu. Čeprav je cesta pet mesecev v letu
uradno zaprta s prometno signalizacijo, vozniki kršijo ta predpis in v poznih jesenskih
in zgodnjih spomladanskih mesecih vstopajo v dolino z vozili; če ne do Vrat, pa do slapa
Peričnik. / Foto: Bogdan Janša

Napovedi za letošnjo poletno turistično sezono so glede na nepredvidljive
epidemiološke razmere še negotove.
Obiskovalcev si seveda želijo, a promet v dolino Vrata, ki negativno vpliva na okolje, je nujno treba urediti, je
poudaril Janša, ki glede zaključka projekta ostaja optimist. "Verjamem, da
bodo dodatna, prepotrebna finančna
sredstva in aktiven odziv vseh pristojnih služb projektu dali dodaten zagon
do uresničitve želje in trajnostnega cilja, to je vzpostaviti vzdržen prometni
režim s poudarkom na ohranjanju in
varovanju narave v, po mojem mnenju najlepši alpski dolini Vrata. Ohranimo jo."

ZANIMIVOSTI | 11

Mojstrana in Planica očarali podčastnike Nata
Med 5. in 12. marcem je na Pokljuki v organizaciji Slovenske vojske potekal 14.
mednarodni zimski tabor podčastnikov Nata in Partnerstva za mir.
KARMEN SLUGA
"Tabor je priložnost za gradnjo močnega podčastniškega
zbora, solidarnosti in kohezije med udeleženimi predstavniki članic obeh organizacij," so sporočili z ministrstva za
obrambo. Letošnjega tabora se je udeležilo 19 podčastnikov
iz Estonije, Francije, Hrvaške, Latvije, Litve, Luksemburga,
Madžarske, Romunije, Slovaške, Severne Makedonije, ZDA,
Natovih združenih poveljstev iz Neaplja in Izmirja ter Natove šole iz Oberammergaua. Ker ima naša dežela veliko
lepih naravnih in kulturnih znamenitosti, udeležence tabora vedno peljejo tudi na izlet. "Načeloma dobro poznajo
Slovenijo, a so vedno znova začudeni nad njenimi lepotami in zanimivostmi. Očarani so bili nad Mojstrano in Planico," je povedal višji štabni vodnik Jurij Erzar iz vojašnice
na Bohinjski Beli. Letos so jih najprej peljali v Mojstrano.
Predsednik TD Dovje - Mojstrana in vodja Slovenskega planinskega muzeja Matjaž Podlipnik jih je sprejel na Trgu
olimpijcev, kjer jim je opisal bogato športno dediščino krajev pod Triglavom, nato pa so se odpravili v muzej, kjer so

Na Trgu olimpijcev v Mojstrani jih je pozdravil Matjaž Podlipnik.
spoznali planinsko zgodovino. Pot jih je potem vodila še v
Nordijski center Planica, kjer jih je sprejel Jure Žerjav in jih
seznanil s športnimi zanimivostmi doline pod Poncami.
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Poklicni izzivi so raznovrstni in jih ne zmanjka
... pravi Uroš Kopavnik iz Mojstrane, ki je s prvim februarjem letos nastopil
delovno mesto vodje (direktorja) Območne službe Kranj republiškega zavoda
za zaposlovanje.
SUZANA P. KOVAČIČ
Uroš Kopavnik je diplomiral iz socialnega dela, v območni službi Kranj
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) pa dela že skoraj 17 let.
"Delal sem kot svetovalec za zaposlitve z brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve, v pisarni za delodajalce,
kot koordinator vsebin v Kariernem
središču pa tudi z dijaki, študenti ter
drugo šolajočo se mladino. Skratka,
imel sem priložnosti dodobra spoznati trg dela in njegovo funkcioniranje
iz vseh mogočih zornih kotov in perspektiv, pri tem pa, upam, doprinesti
nekaj svojega. To nameravam tudi
v prihodnje, saj imam to delo zelo
rad, ga visoko cenim in spoštujem,"
je povedal Uroš Kopavnik. Prvega februarja letos je nastopil delovno mesto vodje (direktorja) območne enote
Kranj ZRSZ.
Podobno aktiven poskuša biti tudi v
domačem okolju v Mojstrani in občini Kranjska Gora. Je podpredsednik
Turističnega društva Dovje - Mojstrana, občinski svetnik in prostovoljec
na številnih področjih. "To omenjam
zato, ker želim poudariti, da tudi neformalne in prostovoljne dejavnosti,
opravljene z dobro voljo in zdravo
kmečko pametjo, lahko pomembno
vplivajo na razvoj kompetenc. S tem
pa tudi na dodano vrednost pri zaposljivosti in dvigu cene posameznika
na trgu dela. Lahko celo precej bolj,
kot na primer diploma."

NEPOSREDNO VPETI V IZVAJANJE
INTERVENTNE ZAKONODAJE

"Poklicni izzivi, s katerimi se z ekipo
soočamo, so raznovrstni in jih seveda
ne zmanjka. Kot veste, smo na zavodu
še vedno neposredno vpeti v izvajanje
interventne zakonodaje, to po domače pomeni izvajanje ukrepov v zve-

Uroš Kopavnik / Foto: Gorazd Kavčič
zi z lajšanjem posledic epidemije na
gospodarstvo in trg dela. Ti ukrepi so
subvencija za skrajšani polni delovni
čas, povračilo nadomestila plače za
začasno čakanje na delo ter povračilo
nadomestila plače zaradi karantene
ali višje sile. Na našem portalu www.
ess.gov.si je v rubriki, ki je namenjena delodajalcem, možna elektronska
oddaja vlog.
Te aktivnosti potekajo vzporedno z
našimi rednimi nalogami v skladu z
zakonodajo, to je delo z brezposelnimi, svetovanje, napotovanje v zaposlitve, skrb za pravice iz naslova socialne varnosti, denarnega nadomestila.
Moja vizija je, da smo kot institucija

uporabnikom na področju trga dela v
korist in partnerstvo v vseh obdobjih
in situacijah. To je od šolanja (v okviru
poklicne orientacije) naprej do zaposlitvenega svetovanja in posredovanja
v zaposlitvene priložnosti. Smo javna
ustanova in prav je, da so uporabniki
seznanjeni s paleto kakovostnih storitev, ki jih nudimo."

DELAVCI V GRADBENIŠTVU MED
NAJBOLJ ISKANIMI

Konec februarja je bilo v evidenci območne službe Kranj ZRSZ prijavljenih
6302 brezposelnih oseb, od tega za 1,9
odstotka "vodijo" moški. "Povpraševanje po delavcih se kljub strogim pro-

»Na zavodu smo še vedno neposredno vpeti v izvajanje
interventne zakonodaje, to po domače pomeni izvajanje
ukrepov v zvezi z lajšanjem posledic epidemije na gospodarstvo
in trg dela. Ti ukrepi so subvencija za skrajšani polni delovni
čas, povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo ter
povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile.«
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tikoronskim ukrepom na trgu dela
nadaljuje s pozitivno rastjo. Največ
potreb po delavcih v gorenjski regiji
beležimo v gradbeništvu in v predelovalnih dejavnostih, še posebno v
večjih podjetjih. Te panoge se razvijajo celo bolj kot pred epidemijo. Sledijo potrebe po delavcih v zdravstvu in
socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju, drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih, trgovini, vzdrževanju ter
prometu in skladiščenju," je pojasnil
Kopavnik.

OBČINA KRANJSKA GORA: KONEC
FEBRUARJA 155 BREZPOSELNIH
V občini Kranjska Gora delodajalci
pred spomladansko in poletno sezono (v upanju tudi na ugodnejše epidemiološke razmere) pričakovano
največ povprašujejo po delavcih v
gostinstvu in turizmu, prevladujejo
potrebe po kuharjih, natakarjih, sobarjih ter delavcih v planinskih oziroma gorskih kočah. Kot je še dejal
Kopavnik: "Iz občine Kranjska Gora je
bilo v naši evidenci konec februarja
prijavljenih 155 brezposelnih oseb,
kar je razmeroma malo. To sicer za
delodajalce res pomeni manj izbire v
bazenu brezposelnih in več z odprtega trga dela, za iskalce zaposlitve pa,
obratno, višjo ceno in boljše ter več
priložnosti. Seveda mi tudi pri tem,
kot že rečeno, s svetovanjem in Pisarno za delodajalce dejavno priskočimo na pomoč, da bi se ustrezni eni
in ustrezni drugi srečali in našli. Pokličite nas in videli bomo, kaj lahko
skupaj storimo."

Delavnici v sklopu
Podjetniške kavice
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas
v sklopu projekta Podjetniška kavica vabi
na brezplačno spletno delavnico Excel za
poslovne uporabnike v petek, 9. aprila,
od 9. do 12. ure ter na brezplačno spletno
delavnico Biti drugačen – zmagovalna
strategija nastopa na trgu v četrtek, 15.
aprila, od 9. do 12. ure. Obvezne so predhodne prijave na e-naslov urska.luks@
ragor.si. S. K.

Kako ravnati pri odstranjevanju
zelenega odreza
Pomlad je čas za urejanje okolice (vrtov, njiv ...),
nabere se zeleni odrez in drugi podobni odpadki.
Potrebno je pravilno ravnanje z zelenim odrezom
in biološkimi odpadki. Sežiganje kot način
odstranjevanja odpadkov ni dovoljeno.
SUZANA P. KOVAČIČ
Pri pravilnem odstranjevanju zelenega odreza in drugih podobnih odpadkov nimamo veliko izbire. Odpadke,
primerne za kompostiranje, lahko
ustrezno kompostiramo na svojem
zemljišču. Vse drugo moramo oddati v
ustrezen zabojnik ali javni komunalni službi in zagotoviti, da so odpadki
primerno ločeni in ne pomešani, zato
da jih je pozneje možno učinkovito
predelati. Kot še svetuje vodja skupne občinske uprave Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič: "Manjše količine
tovrstnih odpadkov (ovenelo cvetje,
posušene lončnice …) lahko odložite
v tipske rjave zabojnike oziroma posode, namenjene biološkim odpadkom,
ali zabojnike za zeleni odrez, če so na
voljo. Za večje količine je potreben dogovor z javno komunalno službo."

ZARADI POŽAROV TUDI VELIKA
OKOLJSKA ŠKODA
"Sezone požarov v naravi se v zadnjih
letih zaradi toplih in suhih pomladi
in jeseni podaljšujejo. Skrb vzbujajoče
je, da nekateri posamezniki celo ob
razglašeni določeni stopnji požarne
ogroženosti te ne spoštujejo in tako
s kurjenjem ogrožajo življenja ljudi,
živali, naravno okolje in premoženje.
Požare največkrat zanetijo lastniki
zemljišč, ki želijo s kmetijskih površin odstraniti organsko maso zaradi
lažjega obdelovanja ali zaradi čiščenja površin v prepričanju, da je to za
kmetijsko površino koristno. Mnogi
so namreč zmotno prepričani, da s

požiganjem trajno uničijo plevel in
zemljo pognojijo s pepelom. Takšna
oblika spravila organske mase s kmetijske površine je tako z vidika varstva
okolja kot z vidika agrotehnike neprimerna in neutemeljena," opozarja
Jarkovič. Kot dodaja, je razlog za prepoved kurjenja predvsem v tem, da
se zaradi požarov v naravi povzroča
tudi velika okoljska škoda in da se pri
kurjenju širi neprijeten vonj, kar je
posebej neprijetno v urbanih okoljih.
"Posebej skrb vzbujajoče pa je dejstvo,
da se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj
visoke temperature, v zrak sproščajo
strupeni plini, dim ter saje, ki so po
dognanjih strokovnjakov toksični in
karcinogeni."
Strokovnjaki opozarjajo, kot navaja
Jarkovič, da ima kurjenje rastlinskih
ostankov negativne posledice za tla
oziroma rodovitno prst. Pri kurjenju
organske mase so tla izpostavljena visoki temperaturi, kar povzroči popoln
propad občutljivih vrst kmetijskih rastlin, ki bi jih še želeli obdržati. Ogenj
in visoke temperature celo stimulirajo razvoj semen nekaterih trdovratnih plevelov, ki se jih bomo s težavo,
predvsem pa z višjimi stroški, znebili.
Površina sicer po sežiganju z zakasnitvijo ozeleni, toda botanična sestava
vzniklih rastlin bo na takšnih površinah po biološki in krmni vrednosti
bistveno slabša.
Prepoved kurjenja v naravnem in bivalnem okolju ureja tudi več uredb.
Gregor Jarkovič je sklenil, da je glede
na čas, v katerem živimo, ekologiji in
varstvu okolja treba nameniti veliko
večjo vlogo in tudi v zvezi s tem spremeniti miselnost in ravnanje.

KAKOVOST PITNE VODE V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2020
Komunala Kranjska Gora, javno komunalno podjetje, d.o.o., izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo v občini Kranjska Gora, kjer upravlja enajst vodovodnih sistemov: Rateče (Nadiža), Korensko sedlo, Jurež,
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Zagmajnica, Log, Železniški, Jasna, Belca, Dovje, Mojstrana (Vapš) in Zg. Radovna.
Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode se na vodnih virih Rateče (Nadiža), Belca, Log,
Mojstrana (Vapš)
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Log, Železniški,
Jasna, Belca,
Dovje, Mojstrana (Vapš) in Zg. Radovna.
Nadzor nad kakovostjo pitne vode v občini Kranjska Gora je v letu 2020 potekal z izvajanjem notranjega
Za zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode se na vodnih virih Rateče (Nadiža), Belca, Log, Mojstrana (Vapš) in
nadzora s strani javnega komunalnega podjetja Kranjska Gora, d.o.o., in z neodvisnim državnim monitoringom.
Zg. Radovna opravlja stalna dezinfekcija z UV – žarki, na Dovjem stalna dezinfekcija z UV – žarki in delno natrijevim hipokloritom,
Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v okviru notranjega nadzora smo opravljali na osnovah HACCP
na Jurežu pa stalna dezinfekcija z UV – žarki in plinskim klorom. Na ostalih vodnih virih se skladnost in zdravstvena ustreznost pitne
sistema v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in
vode zagotavlja brez predhodne obdelave.
51/17)
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izvajanjempitne
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prakse.Gora je v letu 2020 potekal z izvajanjem notranjega nadzora s strani javnega
Nadzor
nad
vode
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komunalnega podjetja Kranjska Gora, d.o.o., in z neodvisnim državnim monitoringom. Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne
Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2020 na
vode v okviru notranjega nadzora smo opravljali na osnovah HACCP sistema v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št.
oskrbovalnih območjih, ki so v upravljanju javnega komunalnega podjetja Kranjska Gora d.o.o., zdravstveno
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in izvajanjem dobre higienske prakse.
ustrezna in varna za pitje. V času močnih nalivov je pogojno ustrezna pitna voda iz vodnega vira Jurež za
Na osnovi rezultatov, navedenih v nadaljevanju poročila, ugotavljamo, da je bila pitna voda v letu 2020 na oskrbovalnih obmonaselja Srednji vrh, Podkoren in Gozd Martuljek, kjer se izda preventivni ukrep prekuhavanja. Za
čjih, ki so v upravljanju javnega komunalnega podjetja Kranjska Gora d.o.o., zdravstveno ustrezna in varna za pitje. V času močdolgoročnejše
rešitve
se žepitna
izvajajo
da Jurež
se odpravi
motena
s pitnoinvodo.
nih
nalivov je pogojno
ustrezna
vodaaktivnosti,
iz vodnega vira
za naselja
Srednjioskrba
vrh, Podkoren
Gozd Martuljek, kjer se izda
preventivni ukrep prekuhavanja. Za dolgoročnejše rešitve se že izvajajo aktivnosti, da se odpravi motena oskrba s pitno vodo.

Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2020:

Tabela1: Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2020:

VODOVODNI
SISTEM:

Mikrobiološke analize
SKUPAJ

SKLADNE

Kemijske analize

NESKLADNE

SKUPAJ

SKLADNE

NESKLADNE

Rateče

14

11

3

1

1

0

Korensko sedlo

5

5

0

1

1

0

Kranjska Gora

51

45

6

4

4

0

Jasna

6

5

1

1

1

0

Belca

6

5

1

1

1

0

Dovje

19

15

4

3

3

0

Mojstrana

15

14

1

1

1

0

Zg. Radovna

8

5

3

1

1

0

124

105

19

13

13

0

Skupaj

V letu 2020 je bilo v okviru notranjega nadzora na območju občine Kranjska Gora odvzetih 124 vzorcev pitne vode za mikrobiološke
analize
13 vzorcev
pitne
vode zanotranjega
kemijske analize.
Skladnost
pitne vodeobčine
smo spremljali
naGora
zajetjih,
vodooskrbnih
objektih pitne
in pri
V letuin2020
je bilo
v okviru
nadzora
na območju
Kranjska
odvzetih
124 vzorcev
končnih
uporabnikih
na
internem
vodovodnem
omrežju.
vode za mikrobiološke analize in 13 vzorcev pitne vode za kemijske analize. Skladnost pitne vode smo spremljali
Večina neskladnih vzorcev je bila odvzetih na zajetju pred obdelavo. V neskladnih vzorcih odvzetih na omrežju so bile prisotne
na zajetjih, vodooskrbnih objektih in pri končnih uporabnikih na internem vodovodnem omrežju.
koliformne bakterije v nizkem številu, ter povišano skupno število mikroorganizmov pri 370 C in 220 C, ki ne predstavljajo resnejšega
tveganja za zdravje uporabnikov pitne vode. Upravljavec je izvedel ukrepe, ki so neskladnost odpravili. Fekalne bakterije (Escherichia coli ali enterokoki) na omrežju niso bile izolirane.
V letu 2020 je bila večina vzorcev skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zato ocenjujemo, da je pitna voda v občini Kranjska
Gora zdravstveno ustrezna.

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV
To obvestilo predstavlja način in mesta, kjer se bodo občani lahko seznanili z vsemi informacijami v zvezi z oskrbo s pitno vodo.
Uporabnike obveščamo v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) oz. navodili
nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):

ANALIZA | 15

Člen1

Časovna opredelitev

Čas obveščanja

Načina obveščanja
1. Osebno 2

9.
Vzrok neskladnosti pitne
vode hišno vodovodno
omrežje ali njegovo
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa
(če se izreče), a najkasneje v
sedmih dneh

(po telefonu, faksu, E- pošti)
2. S pisnim obvestilom v nabiralniku oz.
na oglasni deski uporabnika (ov) hišnega
vodovodnega omrežja (pri več
stanovanjskih stavbah)
3. S pisnim obvestilom direktno
uporabniku na njegov naslov

21.

Obveščanje v primeru
omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode

1. Lokalni Radio Triglav
Od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v dveh urah
(obvešča se vsak dan do
preklica)3

2. Spletna stran upravljavca

Na začetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a najkasneje
v dveh urah od začetka oz.
preklica ukrepa

4. Aplikacija

22.
Ob izvajanju ukrepov za
odpravo vzrokov
neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a
najkasneje v enem dnevu

34.

Na dan pridobitve dovoljenja, a
najkasneje v sedmih dneh3

Obveščanje uporabnikov o
skladnosti pitne vode v
okviru notranjega nadzora
Najmanj enkrat letno

34.

Letno poročilo o skladnosti
pitne vode

4. Elektronska pošta javni objekti

www.npv.si
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)
1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca
3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

1. Lokalni Radio Triglav
2. Spletna stran upravljavca

31.
Ob odstopanju posameznih
vrednost parametrov od
zakonsko dovoljenih

3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca za
preteklo leto)

3. Lokalna televizija ATM Kr. Gora

1. Lokalno glasilo Zgornjesavec
2. Spletna stran upravljavca

1. Aplikacija
www.npv.si
(obveščanje NIJZ, NLZOH, ZIRS)

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov zadostuje ta način obveščanja (samo osebno).
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
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Hišni arhivi
Zgornjesavske doline
Filozofska fakulteta Univerze
v Ljubljani, Oddelek za zgodovino,
v sodelovanju z Občino Kranjska
Gora začenja projekt Hišni arhivi
Zgornjesavske doline. Namen je zbiranje
starih listin, ki segajo v čas pred prvo
svetovno vojno. Pogovarjali smo se
z vodjo projekta zgodovinarjem dr.
Janezom Mlinarjem iz Kranjske Gore.
KARMEN SLUGA
Od kod ideja za ta projekt?
Ob raziskavah, ki smo jih izvedli ob nastajanju kritične izdaje urbarjev Belopeškega gospostva, se je izkazalo, da je
po domačijah v Zgornjesavski dolini ohranjena cela vrsta
starejših dokumentov. Nekateri med njimi segajo celo v
16. stoletje, kar predstavlja izredno redkost in je fenomen

Dokument v gotici

Dr. Janez Mlinar
v našem prostoru. Pokazalo se je, da ljudje v bistvu niti ne
vedo točno, kaj hranijo doma v različnih škatlah in ovojnicah. Porodila se je ideja, da bi te dokumente zbrali in
jih evidentirali. Stroka bi na ta način dobila širši pregled
nad ohranjenim gradivom, lastniki pa bi bili istočasno
seznanjeni, kakšna je sploh vsebina teh dokumentov. Gre
namreč za stare dokumente, običajno pisane v nemškem
jeziku in v gotici, ki jo danes obvladajo samo še šolani posamezniki. S tem se na Oddelku za zgodovino ukvarjamo
in bi naše znanje lahko uspešno posredovali ljudem.
Katera dva vidika bosta ključna pri zbiranju gradiva?
Prvi je evidentiranje, drugi pa konserviranje in ohranjanje
gradiva. Želeli bi, da se ljudje zavejo vrednosti teh dokumentov, da vedo, kaj imajo v rokah. Po drugi strani bi lastnikom omogočili, da dokumente sami še naprej hranijo
v konservatorsko primernih pogojih ter jih tako ohranijo
tudi za prihodnje generacije. Vse to bo mogoče, ker nam je
prisluhnila in projekt podpira Občina Kranjska Gora.
Kako bo potekalo zbiranje dokumentov? Kam naj se
obrnemo, če imamo doma neke listine in želimo sodelovati pri raziskovanju?
Lahko mi pišete po e-pošti na naslov janez.mlinar@guest.
arnes.si ali pa pokličete na Občino Kranjska Gora, od koder
mi bodo sporočili, da ste zainteresirani za sodelovanje. V
naslednji fazi se dogovorimo, kdaj skupaj skeniramo dokumente, naredimo digitalno kopijo. Lastnik bo imel dokumente ves čas pri sebi, nikamor jih ne bomo nosili. Nato
se bo s pomočjo kopij naredila transkripcija, pogledala se
bo vsebina dokumenta, lastnik pa bo nato v zadnji fazi dobil podatke o samih dokumentih in posebne mape, v katerih bo dokumente varno ohranil tudi za prihodnje rodove.
Če se bo ob koncu pokazalo, da je gradiva veliko, se bodo
ugotovitve morda strnile v neko publikacijo, kjer bo vse
skupaj predstavljeno tudi širši javnosti.
Kako stare dokumente boste vzeli pod drobnogled?
Odločili smo se, da bomo evidentirali gradivo starejšega datuma. Tako, ki je nastalo pred prvo svetovno vojno. In kako
bodo ljudje najlažje ugotovili, kaj sodi v projekt? Dokumente bodo najlažje prepoznali po pisavi. Če so pisani v gotici
in nemškem jeziku, so zagotovo nastali pred prvo svetovno
vojno. Starejši bodo papirji, raje jih bomo zgodovinarji imeli.
Do kdaj projekt traja, do kdaj zbirate listine?
Projekt je zasnovan do konca leta. Upamo, da nam bo uspelo. Seveda bi radi, da se ljudje čim prej javijo, da naredimo
kopije, saj nas potem čaka še ogromno dela pri samem
proučevanju gradiva.

KULTURA | 17

Ljubiteljska kultura v drugačnih časih
Letošnji program Območne izpostave JSKD Jesenice je spet široko zasnovan
in usmerjen v nadaljnjo pomoč ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, a vse
je odvisno od epidemiološke situacije.
JANKO RABIČ

Pevci Triglavskih zvonov z Dovjega na lanskem nastopu odraslih
pevskih zborov na Slovenskem Javorniku

VABI K VPISU

NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas,
kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon,
oboa, fagot, kitara, harfa, citre, tolkala, trobenta,
pozavna, rog, tuba, petje, orgle
SKUPINSKI POUK
GLASBA:
GLASBENI VRTEC – otroci, stari 3 in 4 leta
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let
BALET:
BALETNI VRTEC – otroci, stari 4 in 5 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let
BALET – otroci, stari 9–11 let
Zbiranje prijav za vpis bo potekal
od 3. do 12. maja 2021 preko spletne strani šole:
www.glasbenasolajesenice.si.
Dodatne informacije:
glasbena.sola.jesenice@siol.net.

GLASBENA ŠOLA JESENICE, CESTA FRANCETA PREŠERNA 48, JESENICE

Območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (JSKD) Jesenice, ki zajema občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, vsako leto zagotavlja
strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. Sedanji čas, ki ga vsi preživljajo v koronakrizi, je drugačen, brez prireditev, gledaliških predstav,
publike, osebne izmenjave mnenj in izkušenj. Kljub vsem
omejitvam jim je v dovoljenih okvirih lani na Območni izpostavi pred prvim valom epidemije in v času sproščanja
ukrepov uspelo uresničiti kar okoli devetdeset odstotkov
programa – območne prireditve, revije različnih ljubiteljskih skupin, dogodke v Tednu ljubiteljske kulture in različne dejavnosti. Pomoč so ponudili vsem, ki so dejavnosti
izvajali na spletu.
Kulturna društva, ljubiteljske skupine in posamezniki iz
občine Kranjska Gora so se stalno prilagajali, dovoljene
razmere so izkoristili za vaje in nastope. Še pred epidemijo so pevci mešanega pevskega zbora iz Kranjske Gore
in pevci Triglavskih zvonov z Dovjega nastopili na srečanju odraslih pevskih zborov na Slovenskem Javorniku,
gledališki skupini KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora sta
nastopili na Čufarjevem maratončku na Jesenicah. Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora je prispeval del
programa pri izvedbi dobrodelnega koncerta na Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana Vsi za Dovje. Ni pa jim uspelo izvesti tradicionalnih poletnih koncertov za turiste in
druge obiskovalce v Kranjski Gori ter novoletnega koncerta v Dvorani Vitranc. V Kranjski Gori so lani jeseni
pripravili delavnico za vse, ki na predstavah skrbijo za
oblikovanje svetlobe na odru, na Dovjem so pod vodstvom
Leone Gomboc začeli izvajati gledališko šolo, vendar so
jo ob ponovnem zaostrovanju ukrepov morali prekiniti.
Zala Vidic je sodelovala na regijskem festivalu mladinske
literature. V Društvu upokojencev Dovje - Mojstrana se je
14 ljudskih pevk razveselilo Gallusovih značk, ki jim jih
je JSKD Jesenice izročil za dolgoletno ljubiteljsko pevsko
udejstvovanje.
Letošnji program Območne izpostave JSKD Jesenice je spet
široko zasnovan in usmerjen v nadaljnjo pomoč ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem, a vse je odvisno od epidemiološke situacije. Kot poudarja vodja Območne izpostave
JSKD Jesenice Petra Ravnihar, je pomembno, da vsi v drugačnih pogojih delovanja, tudi v virtualnih oblikah, ohranjajo pripadnost do kulture, umetniški navdih in ustvarjalnost.
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Svit mi je rešil življenje
»Vsem bi rada dopovedala, naj brez odlašanja sprejmejo povabilo programa
Svit. Pravočasno odkritim pozitivnim primerom Svit pomaga, da je zdravljenje
uspešno,« je poudarila ambasadorka programa Svit Marija Lili Gričar, ki se je leta
2009 odzvala povabilu in si s tem podarila življenje.
SUZANA P. KOVAČIČ
Marec je bil mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke (RDČD), ko ozaveščajo o pomenu preprečevanja
in zgodnjega odkrivanja te bolezni. Kot so povedali na kranjski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
je bil RDČD na Gorenjskem leta 2017 tako pri ženskah kot pri
moških po pogostosti med raki na četrtem mestu.
Podatki o razširjenosti raka se v Sloveniji zbirajo v Registru raka. Zaradi zahtevnosti zbiranja in analize podatkov
do njihove končne objave traja od dve do tri leta. Tako so
zadnji dokončni podatki dostopni za leto 2017, ko je bilo na
Gorenjskem novo odkritih 130 RDČD; 82 pri moških in 48
pri ženskah. Istega leta je zaradi tega raka umrlo 46 moških in 20 žensk.
Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb ter RDČD. S tem programom se zmanjšuje število na novo zbolelih oziroma raka
odkrivajo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in
učinkovitejše spopadanje z boleznijo, posledično se izboljša
kakovost njegovega življenja. Program Svit je lani dosegel
ciljno 70-odstotno odzivnost na Gorenjskem le v občinah
Železniki, Gorenja vas - Poljane, Žiri, Škofja Loka in Šenčur. V občini Kranjska Gora je bila odzivnost v program Svit
64,4-odstotna (slovensko povprečje je 64,6 odstotka).

OSEBNA IZKUŠNJA
Marija Lili Gričar iz Gozda - Martuljka je junija leta 2009 prejela povabilo programa Svit k sodelovanju. "Z veseljem sem
izjavo podpisala in se jim zahvalila za povabilo." V nekaj dneh
je prejela komplet za odvzem dveh vzorcev blata, kmalu zatem že obvestilo, da je vzorec pozitiven. Kolonoskopija, ki jo
je opravila v Splošni bolnišnici Jesenice, je potrdila sum na
karcionom, prav tako ultrazvok trebuha in CT trebuha.
"Zelo ste bolni, zelo," ji je že na kolonoskopiji pojasnil zdravnik. "Jaz pa sem mu odvrnila, da to ne bo držalo, ker me
nič ne boli," se svojega odziva spominja Gričarjeva. Bila je
sprva kar trdna, neprizadeta, kar pa se je spremenilo, ko so
se črke zapisale: sum na karcinom. "Nisem se spraševala,
zakaj se je ravno meni to zgodilo, utrnila se mi je le misel,
da zdaj sem pa na vrsti, da se poslovim," se spominja prvih misli po postavljeni diagnozi. Bile so solze, razmišljala
je celo o tem, da se ne bi zdravila. Doma jo je razvedril tedaj
desetletni vnuk Anže, ki ji je po prihodu s pregleda pripravil
skodelico vročega čaja. "Splača se živeti. Živeti za to, da do-

Marija Lili Gričar
živim tako lepe trenutke, kot je ta", jo je v hipu spreletelo.
Sredi avgusta 2009 je bila operirana. Poseg je uspešno prestala, dodatno onkološko zdravljenje ni bilo potrebno. Rak
se ji ni ponovil.

NE MOREM RAZUMETI LJUDI, KI SE POVABILU
V PROGRAM NE ODZOVEJO
Marija Lili Gričar je ambasadorka programa Svit. Tako je
že oktobra leta 2009 v dvorani Doma krajanov v Gozdu Martuljku prvič javno predstavila osebno izkušnjo, diplomirana medicinska sestra Vasiljka Kokalj pa program Svit.
"Preventiva, ki jo omogoča program, je neprecenljiva – za
bolnika in za celotno družbo. Ne omahujte, ne bojte se; ko
prejmete povabilo, se nanj takoj odzovite." Program vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, ki so vabljeni
po vnaprej določenem načrtu v obdobju dveh let. "Tistim,
ki niso v tem starostnem razponu, pa občutijo določene
težave ali dvomijo, ali je z njimi vse v redu, svetujem, naj
zaprosijo osebnega zdravnika za komplet za odvzem dveh
vzorcev blata in postopki stečejo kot v omenjenem presejalnem programu," je dodala Gričarjeva. Kot rada pove, je
doma v raju, ki se mu reče Zgornjesavska dolina, kraju pa
Gozd - Martuljek. Rada plete, gobari, nabira gozdne sadeže
in zdravilne rastline, vrtnari, planinari, bere. Ponosna je
na družino, na svoje vnuke. Veseli jo, da zmore še vse, čemur se reče aktivno življenje.
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Joga za otroke
KARMEN SLUGA
Izšla je knjiga inštruktorice pilatesa,
aerobike in joge Ane Kersnik Žvab iz
Kranjske Gore z naslovom Moja prva
joga – Magična joga za otroke. "Vedno sem rada delala z otroki. Leta
sem bila učiteljica plesa pri različnih
plesnih šolah po Sloveniji in aktivna
na delavnicah za otroke, zato ni presenečenje, da sem se začela ukvarjati z jogo za otroke. Otroke naravnost
obožujem. Vsi so izjemni in edinstveni na svoj način in menim, da je to
treba razvijati in negovati. Ravno zato
sem se odločila, da ljubezen do joge
za otroke delim v knjižnem delu, s
katerim lahko vadite jogo z otroki v
udobju svojega doma. Joga pomaga
pri zdravem razvoju otrok in jih nauči
tudi sprostitvenih tehnik. Predvsem
pa mi je zagon za izdajo te knjige dalo

to, da se name obračajo tudi vzgojitelji in učitelji ter drugi učitelji joge, ki
želijo jogo vpeljati v svoje učilnice in
studie ter starši, ki bi radi vadili jogo z
otroki doma," je ob izidu povedala Kersnik Žvabova. Pri nastanku priročnika
so sodelovali strokovnjaki s področja

joge, meditacije, fraktalne risbe, afirmacij, motivacije ... Delo so podprli
tudi strokovnjaki splošne in alternativne medicine. Brezplačne aktivnosti
za otroke so na voljo v Facebookovi
skupini Joga za otroke z Ano Kersnik
Žvab.

Nova oblika stiske
Epidemija covida-19 in z njo povezani
ukrepi trajajo že več kot leto dni. "Ljudje
se vse pogosteje znajdemo v vrtincu različnih čustev in doživljanj, pogosto nas
obdaja občutek strahu, brezvoljnosti in
negotovosti. Pojavila se je celo nova oblika stiske – pandemska izčrpanost, ki se
kaže kot upad motivacije posameznikov
za sledenje navodilom in upoštevanje
ukrepov, ki so bili sprejeti za preprečevanje širjenja virusa ter očitno zmanjšano
spremljanje novic o virusu, kar je na tej
stopnji pandemije razumljiv in naraven
odziv. Lahko se pojavijo tudi težave s
spanjem, anksioznost, brezup, razdraženost ..." sta pojasnili Veronika Šuštar
in Alenka Rant iz društva Vzgon, kjer posameznikom v psihični stiski nudijo tudi
podporo na način, prilagojen trenutnim
razmeram. Kot sta povedali, jih pogosto
pokličejo nemočni starši mladostnikov,
ker je njihov mladostnik zapadel v vrtinec
apatičnosti, ne opravlja šolskega dela ...
Društvo Vzgon ima sedež na Jesenicah,
pri delovanju imajo tudi podporo Občine
Kranjska Gora. S. K.
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Upokojenci v pričakovanju prijaznejših časov
Epidemiološke razmere v veliki meri vplivajo na delovanje dveh društev
upokojencev v Zgornjesavski dolini.
JANKO RABIČ
V Ratečah, kjer imajo 95 članov, k sreči ne zaznavajo večjih zdravstvenih in socialnih težav, manjše pa uspešno
rešujejo. V lanskem letu jim je v poletnih mesecih ob sproščanju ukrepov uspelo izvesti več športnih aktivnosti. Na
športnih igriščih v Planici so izvedli tekmovanje z nihajno
kroglo za Vidovičev memorial, na katerega so povabili tudi
upokojence iz sosednjih društev in iz Kamnika. Udeležili
so se tudi tekmovanja v tej disciplini ob prazniku Občine
Kranjska Gora v Mojstrani in prijateljske tekme v pikadu z
upokojenci v Kamniku. Poleti so organizirali ekskurzijo v
Postojnsko jamo. Srečanja s starejšimi člani in krajani zaradi razmer niso organizirali, so pa vsem poslali čestitke.
Predsednik društva Justin Mrak je obiskal in izrekel čestitke članici Fridi Kunstelj ob stoletnem jubileju. Izvedba letošnjega programa bo odvisna od epidemioloških razmer,
predvsem upajo, da se bodo razmere čim prej izboljšale.
Zlasti vsi pogrešajo srečanja z druženjem.
Podobna situacija je tudi v Društvu upokojencev Kranjska
Gora, ki šteje 398 članov. Po besedah predsednika Florjana Radona dejavnosti ves čas prilagajo ukrepom, ki jih vsi
spoštujejo. Člani upravnega odbora društva so vedno pripravljeni, da priskočijo na pomoč, če se kje pojavijo težave.
Tako so na začetku koronakrize pomagali posameznikom

pri nakupu zaščitnih mask in razkužil za roke. Težave
sproti rešujejo in veseli so, da jih ni veliko. Ker osebni stiki
niso mogoči, se veliko pogovarjajo po telefonu, tudi na ta
način marsikomu preženejo osamljenost. V lanskem letu
so uspeli izvesti del športnih aktivnosti v Športnem parku v Ruteču, kjer imajo balinišče in igrišče za tekmovanje
z nihajno kroglo. Udeležili so se tekmovanj upokojencev
v Mojstrani in Kamniku. Sedaj čakajo na prijaznejše čase
brez virusa in da bodo spet lahko izvajali utečene dejavnosti, najprej pa se želijo odpeljati na izlet.

Muzejski večer
V Slovenskem planinskem muzeju so 19. marca na spletnem
muzejskem večeru predstavili obsežen projekt o ledenikih, ki
sta ga pripravila mag. Miha Pavšek z Geografskega instituta Antona Melika in Natalija Štular, kustosinja pedagoginja iz muzeja. Celotna vsebina bo obiskovalcem na voljo na stalni razstavi
Vzpon na goro. Letos mineva tudi štirideset let, odkar so se naši
izjemni alpinisti odpravili v južno steno osemtisočaka Lotse. V
maju pripravljajo v planinskem muzeju novo razstavo, zato vabijo vse, ki vas na odpravo vežejo predmeti ali spomini, da z
njimi sooblikujete poklon temu dogodku (po telefonu 08 380
67 31 ali e-naslovu sasa.mesec@planinskimuzej.si). S. K.

Za materinski dan so se zelo
potrudili
V Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora in v Vrtcu Kekčevi
junaki so se za materinski dan spomnili mamic in se jim za njihovo neizmerno ljubezen, skrb, trud in predanost zahvalili na
najlepši možen način – z izdelki, ki so jih otroci naredili sami,
seveda ob pomoči vestnih učiteljic in vzgojiteljic. Ustvarjali so
kar nekaj dni skupaj. Otroci so tako domov prinesli rože iz papirja, ki bodo za mamice cvetele vse dni v letu, z njimi pa so v
domove prinesli tudi pomlad. Niso manjkali še drugi zelo lepi
in predvsem živobarvni izdelki. V četrtem in petem razredu, kjer
poučujejo Zdenka Oven, Aleksandra Kosmač Subotić in Ana
Andolšek, pa so izdelali voščilnice in vanje napisali čustvena
sporočila za svoje najboljše prijateljice – mamice. V pomoč so
jim bili tudi zelo priljubljeni verzi Toneta Pavčka: "Dajmo vse
rože mami, dajmo vsa sonca mami, pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami …" Mamice pa so zagotovo najbolj ganile
iskrene besede in sporočila, da jih imajo radi, ki so jih otroci še
pripisali na voščilnice. K. S.

Učenci četrtega razreda z voščilnicami za mamice
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Bolje, da eden pomiva kot pa pol vasi
Gašper Zima iz gostilne Pr' Železnk v Mojstrani je na terasi postregel domačinom
iz Mojstrane in z Dovjega – najprej na dan žena, potem pa še na dan mučenikov.
SUZANA P. KOVAČIČ
Tradicija je le tradicija, a za spremembo ne s šopkom rož, pač pa je bil za 8.
marec Pr' Železnk na meniju pasulj s
klobaso in buhteljnom, za 10. marec
pa pečenica, matevž in kislo zelje. Le
tistega običajnega prijetnega množičnega druženja ni bilo, zaradi koronarazmer je bila postrežba "ena na ena",
z maskami ter na varni razdalji čez
mizo in klop. No, kakšna izmenjana
beseda je že bila, o koronavirusu in še
o čem drugem, kar se dogaja v vasi.
Domačini so bili seveda več kot zadovoljni. Danica Kopavnik se je oglasila
obakrat, enkrat ji je Gašper naložil
pripravljene jedi za vnuke in sina, v
drugo pa je vzela zase, odličnega okusa kar ni mogla prehvaliti. Lidija Udir
je prišla v sredo in možu domov odnesla to dišeče in kadeče se darilo, v
ponedeljek pa je bilo ravno obratno.
Gašper Zima je na dan žena razdelil
okrog 120 porcij, na dan mučenikov približno štirideset. "Bolje, da eden pomiva
kot pa pol vasi," se je nasmejal ob tem.

Spomeniška se
predstavi
Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Kranj, želijo s
kratkimi predstavitvami in pogovori prebivalcem Zgornjesavske doline približati
njihov pogled na območja in objekte,
za katere so službeno poklicani, da jih
varujejo na način, da bodo prepoznavni
tudi zanamcem. Predvidena so tri spletna
srečanja: 15. aprila, 20. maja in 17. junija,
vsakič ob 18. uri. Začeli bodo z območji
varovanih naselij, ker se njihovo varovanje tiče največ prebivalcev hkrati. Najprej
bo 15. aprila na vrsti Dovje. Udeležba na
predavanjih je brezplačna, predhodno se
prijavite po e-pošti sasa.lavrinc@zvkds.
si ali po telefonu 030 708 599. S. K.

Gašper Zima je povedal, da so še lani kuhali in stregli na Trgu olimpijcev. Letos so
se zaradi znanih razmer odločili, da tradicijo nadaljujejo na spremenjen način in ob
upoštevanju vseh ukrepov.

Uspešno premagajmo strah in strahove
V ponedeljek, 12. aprila, ob 18. uri bo Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu
projekta Anima sana organizirala brezplačni spletni seminar z naslovom Premagajmo
strah in strahove. Na seminar vabijo vse, ki želite razumeti izvor strahu pri sebi in ga
obvladati s svojim razumevanjem, spoznati tehnike in vaje za zmanjševanje strahu
..., in vse, ki potrebujete sprostitev po napornem dnevu. Svoja znanja in izkušnje bo
delila Martina Medved, zakonska in družinska terapevtka. Vse zainteresirane vabijo k
prijavi na e-naslov urska.luks@ragor.si. S. K.

• prenosni računalniki
• namizni računalniki
• tiskalniki, monitorji
• internetne povezave
• čiščenje virusov
Delo smo prilagodili epidemiloškim
razmeram in vladnim ukrepom.

Že 30 let
z vami!
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Kulinarični specialiteti iz suhih hrušk
Suho hruško tepko tako kot pred stoletji še danes v kulinariki uporabljajo
gospodinje v Podbrezjah pri pripravi nadeva za (krhlovo) potico, v Ratečah pa pri
pripravi nadeva za hruškove (kôcave) krape. Suha tepka je postala tudi »vezno
gradivo« za spletno kulinarično izmenjavo – prvo v Podbrezjah in drugo v Ratečah.
SUZANA P. KOVAČIČ
Pripravo hruškovih (kôcavih) krapov, zabeljenih z mezljem
sta v petek, 12. marca, v Štali 1894 v Podbrezjah prikazali Tina
Brlogar in Jerca Kramar iz Turističnega društva (TD) Rateče
- Planica. Recept je zapisan tudi v knjigi Rateška košta, Prehranska dediščina Rateč, ki jo je leta 2019 v okviru projekta
AlpFoodway izdala Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR).
Rateški krapi so še vedno na meniju lokalnih gostiln, je povedal Janez Hrovat, župan Občine Kranjska Gora, ki skupaj z Občino Naklo sofinancira kulinarično izmenjavo v okviru projekta KUHAM DOMAče, ki ga vodi RAGOR. Župan Hrovat pravi, da
je dodana vrednost projektu medgeneracijski prenos znanja
s starejših gospodinj na mlajše, celo do šolskih in vrtčevskih
otrok. Pri tem ne gre samo za poznavanje tradicionalnih lokalnih jedi, ampak tudi širše – ljudskega, družinskega izročila.
V tej kulinarični izmenjavi so v petek, 19. marca, podbreške
mojstrice v dvorani krajevne skupnosti v Ratečah prikazale
pripravo Podbreške potice. "Z namenom oživitve tradicionalne podbreške kulinarike je marca 2018 štirinajst gospodinj,
dvanajst podbreških kmetov in KD Tabor Podbrezje ustanovilo Interesno združenje Podbreška potica, ki ohranja to kulturno dediščino," je povedal Jernej Jeglič iz Interesnega združenja. Na delavnici se jim je pridružil tudi predsednik TD Rateče
- Planica Primož Oman.
"Ta dogodek lepo potrjuje tisto, kar v stroki govorimo že desetletja: da so živila, ki nam ležijo pred domačim pragom,
najbolj izzivalna za ustrezno ponudbo v sodobnosti. Ne po-

V Podbrezjah (od leve): Janez Hrovat, Ivan Meglič, Eva Štravs
Podlogar, Janez Bogataj in Jernej Jeglič

Od tepke do kôce, od rateških (kôcavih) krapov do Podbreške
potice

Marija Štaut in Veronika Aljančič sta v dvorani KS v Ratečah
predstavili peko Podbreške potice, za pripravo testa pa sta
namesto pekovskega kvasa uporabili droži.

trebujemo prehranskega muzeja, ampak spoštovanje te dediščine, po drugi strani pa nas ta dediščina lahko navdihuje
za iskanje novih rešitev," je poudaril etnolog in publicist prof.
dr. Janez Bogataj. Skupni projekt Rateč in Podbrezij se mu zdi
zelo dober, povezal jih je en sam sadež, in sicer hruška tepka
ali moštnica. Pazljivi pa moramo biti pri tem, kot je dejal Bogataj, da določena jed ohranja svojo identiteto in geografsko
razpoznavnost. "Nič ni narobe, če kdaj v Ratečah tudi Podbreško potico spečejo in če v Podbrezjah pripravijo rateške krape.
Prav pa je, da se reče, da so na Gorenjskem v vseh regionalnih
okoljih uporabljali tudi hruške tepke, v Podbrezjah za potico,
v Ratečah pa za krape."
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Velikonočna tradicija prajklja in prest
V okviru velikonočne kulinarično-etnološke delavnice so v tednu pred cvetno
nedeljo v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori izdelovali tradicionalne prajklje in preste,
ki so veljale za postno jed.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Kristusovega
slovesnega vhoda v Jeruzalem in navdušenih množic, ki
so predenj metale palmove veje. Verniki v spomin na ta
dogodek nosijo v cerkev blagoslovit šopek pomladnega zelenja oziroma cvetnonedeljsko butaro, ki ji v Zgornjesavski
dolini pravijo prajkelj. Tradicija in poimenovanje prajklja,
ki je veljal za bolj skromno butaro, se sicer nekoliko razlikuje od vasi do vasi. V Ratečah in Kranjski Gori je v uporabi
poimenovanje prajkelj, v Podkorenu pa prajtelj. Po osnovni
sestavini lesa ni bistvene razlike. Toni Smolej, ki je na delavnici prikazal izdelovanje tradicionalnega prajklja, je pojasnil, da je sestavljen iz treh vrst lokalnega rastja. Osnova
je lepo oblikovan vrh čremsove veje, pri čemer njen debelejši del služi za ročaj, srednji del pa je obložen z brinjem
in mačicami. Prajklji so bili včasih dolgi vsaj toliko, kot so
bili veliki otroci, po stari navadi jih je izdelal oče; jedi za
velikonočni blagoslov so bile nasprotno v domeni mame.
Natalija Štular iz Gornjesavskega muzeja Jesenice je povedala, da so prajkelj po blagoslovu razdelili na več delov.
»Butara je veljala za univerzalno zaščito doma, varovala
ga je pred točo, strelo, požarom, zato so del blagoslovljenega prajklja pospravili na podstrešje,« je dejala in dodala:
»Spomladi so nesli del prajklja na njivo z ržjo za dobro letino. Še prej so porezali brinje, ga zmešali s soljo in otrobi ter
dali živini in drobnici za zdravje. Na božični in novoletni
večer ter za svete tri kralje so s porezanimi vejami blagoslovili hišo.« Povedala je še, da so v nekaterih vaseh, predvsem v Ratečah, nekoč na prajkelj obesili jabolka, preste
ali posebno vrsto peciva, imenovanega fefernice.
Pripravo prest po receptu iz Bukel za gospodinje, ki so izšle leta 1911, je predstavila Darinka Tarman. Pojasnila je,
da so preste veljale za postno jed, za njihovo pripravo pa
potrebujemo mleko, kvas, sol, sladkor, pšenično moko in
vodo. Postopek izdelave ni zahteven. »V mlačnem mleku
namočimo kvas in žličko sladkorja ter postavimo na toplo, da vzhaja. V skledo stresemo pšenično moko, jo osolimo in prilijemo toplo vodo. Zmešamo, dodamo narasli
kvas in ponovno zmešamo. Testo stresemo na desko in ga
še enkrat pregnetemo. Iz njega posvaljkamo "klobaso" ter
jo narežemo kose. Iz vsakega kosa naredimo paličico in
oblikujemo presto. Preste pokladamo na prtič in pustimo
vzhajati petnajst minut. Nato jih damo v vrelo vodo in počakamo, da pridejo na vrh. Ko se odtečejo, jih položimo na
pekač, potresemo s soljo, damo v pečico in jih pečemo pol
ure,« v grobem pravi recept. Preste so na delavnici spekli v

Na delavnici so po navodilih Darinke Tarman pripravljali preste po
receptu iz Bukel za gospodinje, ki so izšle leta 1911.

Toni Smolej je prikazal izdelovanja tradicionalnega prajklja.
kmečki peči, zato so imele še dodaten okus tradicije.
Delavnica je bila izvedena v sklopu kulinarično – etnoloških delavnic, ki jih Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
v okviru projekta KUHAM DOMAče in Gornjesavski muzej
Jesenice letos organizirata skupaj. Dogodki bodo promocijsko podprti tudi v sklopu projekta Evropska gastronomska
regija 2021.
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Šestdeseti Pokal Vitranc – nova najvišja ocena
za organizatorje
Pokal Vitranc je letos praznoval jubilej. Bolj kot to pa ga na posebno mesto v
zgodovini uvršča odlično izpeljana organizacija tekmovanja, ki je bila še posebno
zahtevna zaradi vseh ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.
KARMEN SLUGA
Tokrat zaradi epidemije covida-19 gledalcev in glasnega navijanja na tribunah ni bilo. Tekmovanje je potekalo v t. i.
mehurčku. Veljali so strogi zdravstveni ukrepi, da se virus
ne bi širil med tekmovalce, njihove ekipe in organizatorje.
A vse se je izteklo na najboljši možen način. Organizatorji
so ob koncu tekmovanja dobivali pohvale z vseh strani, vse
protokole in nenehna testiranja so izvedli tako, kot je treba.

SLAVILI SO ŠVICARJI IN FRANCOZI
V soboto, 13. marca, je bil že tradicionalno na sporedu veleslalom. Dobil ga je Švicar Marco Odermatt, njegov rojak
Loic Mellard je zasedel drugo mesto, tretji je bil Avstrijec
Stefan Brennsteiner. V finale sta se uvrstila tudi oba slovenska predstavnika. Štefan Hadalin je bil na koncu 18.,
Žan Kranjec pa 22.
V nedeljo, 14. marca, je šlo na slalomski tekmi, ki so jo spremljale vse mogoče vremenske razmere – od spomladanskih
do popolnoma zimskih – vse na roko Francozom. Na strmini se je najbolje znašel Clement Noel. Drugi je bil njegov rojak Victor Muffat Jeandet, tretji pa Švicar Ramon Zenhaeusern. Tudi Slovenci smo imeli predstavnika v finalu. Štefan
Hadalin je osvojil 25. mesto. Žan Kranjec, Aljaž Dvornik in
Tijan Marovt so tekmovanje končali že po prvi vožnji.

Pokal Vitranc je praznoval 60-letnico. / Foto: arhiv Pokala Vitranc
Na Pokalu Vitranc se iz leta v leto zdi, da narava preizkuša organizatorje. V letošnji zimi s snegom ni skoparila, celo
ogromno ga je bilo, dela na progi pa kljub temu nič manj.
Sobotni veleslalom je minil v lepem vremenu, nedeljski
slalom pa … Vreme je ponudilo vse, kar se ponuditi da: od
spomladanskega dežja so zimskega sneženja. A prizadevnih
delavcev na progi, ki jih vodi domačin Aleš Vidic, z nasveti
pa mu še vedno pomaga Janez Šmitek, to ni zmedlo. S proge
so zadnji dan uspešno spravili 15 centimetrov novozapadlega snega in tekmovanje izpeljali, kot se šika. Ob koncu s
pohvalami zanje ni skoparil generalni sekretar Organizacijskega komiteja Pokala Vitranc Srečko Medven, ki se zaveda,
kako pomembni so predani delavci na progi in ob njej.

KRANJSKA GORA V ZNAMENJU OBLETNICE

Retro točka v središču Kranjske Gore

V Zgornjesavski dolini so se ob jubileju spomnili začetkov
Pokala Vitranc in njegovega razvoja. V Alpski vasici, na trgu
pred cerkvijo v Kranjski Gori, so na ogled postavili zunanjo
muzejsko postavitev, ki predstavlja prepletanje preteklosti in
sedanjosti. Retro foto točka, ki so jo prav tako pripravili na
Turizmu Kranjska Gora, pa je primeren kraj za fotografiranje.
Kranjskogorska enota Občinske knjižnice Jesenice je pripravila domoznanski večer ob 60-letnici velikega smučarskega tekmovanja. Gostje so bili trije, ki so bili (kot gledalci
ali delavci) že na prvem pokalu leta 1961: Vlasta Kotnik,
Matevž Podrekar in Janez Šmitek. Vsi trije še danes zagna-

no pomagajo pri organizaciji prireditve. Gornjesavski muzej pa se je vrnil deset let v preteklost in na ogled ponudil
virtualno razstavo, ki je nastala v času, ko je Pokal Vitranc
praznoval abrahama.

VOŠČILO UROŠA PAVLOVČIČA

VOŠČILO METE HROVAT
Uspešna alpska smučarka Meta Hrovat, tudi ambasadorka
Teama Kranjska Gora, je Vitrančeva soseda iz Podkorena.
Kot pravi, se dobro poznata že od mladih nog. Pod poligonsko strmino v Podkorenu pa je – v okviru Zlate lisice – že
dvakrat stala tudi na stopničkah svetovnega pokala.
"Pokal Vitranc je zame ena najboljših tekem na koledarju
svetovnega pokala, ker sem že vse življenje del zgodbe in

Uroš Pavlovčič trenira mlade kranjskogorske smučarske upe.
/ Foto: osebni arhiv
sem osebno močno navezana na to tekmo. Od mladih nog
občudujem smučarje, ki tekmujejo na tekmah pod Vitrancem, in morda je tudi to v meni vzbujalo željo po tekmovanju na najvišji ravni. Od samega opazovanja sem kasneje prišla tudi do možnosti, da sem bila predtekmovalka
na tekmah. Takrat sem še bolj začutila utrip same tekme
in začela dobivati tudi jasno idejo, kako tekme najvišjega
ranga dejansko potekajo. Vsi ti spomini zame predstavljajo Pokal Vitranc ... Želim si, da bi tudi v prihodnjih letih organizatorji tako srčno pripravljali tekme za Pokal Vitranc.
Tako me res ne skrbi, da bi tekma izgubila svoj pristni čar,
ki ga cenijo tekmovalci in gledalci iz celotnega smučarskega sveta," je ob jubileju zapisala Meta Hrovat.
Za najboljše smučarje sveta so navijali tudi slovenski
estradniki. Posneli so glasbeno voščilnico, s katero so Vitrancu vse najboljše zaželeli skupina Kingston, Samuel Lucas, Omar Naber, Dejan Vunjak, Vili Resnik, Lado Leskovar,
Ana Maria Mitič, Uroš Kuzman, Joker Out, Boštjan Gorenc
- Pižama, Alenka Godec, Luka Sešek in Ditka.

VITRANC5 NA 1919
Letos so se organizatorji tekmovanja v dobrodelni akciji
#VITRANCcares povezali z Zvezo prijateljev mladine Moste
- Polje, saj želijo pomagati mladim nadarjenim športnikom
iz socialno šibkejših družin, da bi lahko obiskovali treninge
in tekme. Akcija poteka do 15. aprila. Pomagate lahko tako,
da pošljete SMS-sporočilo z besedilom VITRANC5 na 1919.

NOVO pri NAS
Kupujte na komot
www.sport-point.si
Trgovina SPORT POINT
Borovška 74, Kranjska Gora
Tel: 031 388 488

FAMA TREND D.O.O., BOROVŠKA CESTA 93 A, KRANJSKA GORA

Prav poseben spomin na Pokal Vitranc ima Uroš Pavlovčič z Dovjega, ki je tu decembra 2001 zasedel tretje mesto.
"Prav to je zagotovo najlepši spomin na tekmovanje na
domačem terenu, saj je občutek, ko stopiš na zmagovalni
oder, nekaj izjemno lepega," pravi Pavlovčič.
Njegovi spomini na samo tekmovanje sicer segajo v leta, ko
sta se na stari progi za bencinsko črpalko za najboljša mesta borila Bojan Križaj in Ingemar Stenmark. Takrat je bil
ob strmini gledalec. Prav tako se spomni tekme, na kateri je
zmagal Rok Petrovič – tudi to je spremljal kot navijač.
Potem pa je Uroš Pavlovčič (član Kluba Dovje - Mojstrana)
počasi začel svojo smučarsko kariero. Najprej kot predtekmovalec na Vitrancu, nato kot tekmovalec. Prvič je na
Pokalu Vitranc tekmoval v sezoni 1991/1992. "Takrat je bil
na progi čisti led. In Sergio Bergamelli na prvem mestu je
za več kot dve sekundi premagal Alberta Tombo, ki je bil
tretji. Takrat je bila to prava senzacija, a očitno se je Bergamelli najbolje znašel na najbolj ekstremno ledeni progi, kar sem jih kdaj presmučal," se spominja Uroš, ki je
nekaj let živel in treniral mlajše tekmovalce v Združenih
državah Amerike, zdaj pa že dve leti z družino – soprogo
in sinovoma, starima pet in devet let – živi na Dovjem.
V ASK Kranjska Gora trenutno pod njegovim okriljem trenira osem fantov in dve dekleti in Uroš upa, da bo kdo od
njih čez nekaj let uspešen tudi v svetovnem merilu. Pokalu
Vitranc Uroš Pavlovčič želi še veliko uspešnih izvedb.
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Najdlje je poletel Bor Pavlovčič
V Planici se je s tremi posamičnimi in ekipno tekmo zaključila sezona svetovnega
pokala v smučarskih skokih. Tretjič v karieri je na stopničke stopil Bor Pavlovčič.
Na petkovi tekmi je bil tretji. Postavil je tudi najdaljšo daljavo letošnje Planice.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: BOBO
Smučarski skakalci so pretekli konec
tedna zaključili sezono. Finale svetovnega pokala je bil tradicionalno v
dolini pod Poncami na Letalnici bratov Gorišek, tokrat s štirimi tekmami.
Tekmovanje je tudi tokrat zaradi epidemije covida-19 minilo brez gledalcev na prizorišču, Planica je bila zaprta za zunanje obiskovalce. Vstop je bil
dovoljen le akreditiranim osebam, za
katere so veljala stroga pravila.
Prvo posamično tekmo je v četrtek
dobil Japonec Rjoju Kobajaši. Točke
je osvojilo kar deset slovenskih orlov,
najvišje je bil na petem mestu Bor Pavlovčič iz domačega ND Rateče - Planica. V poskusni seriji je grdo padel
Norvežan Daniel Andre Tande, ki k
sreči uspešno okreva v UKC Ljubljana.
V petek je bila tekma izvedena v eni
seriji. Na najvišjo stopničko je stopil
Nemec Karl Geiger, tretji pa je bil Pavlovčič. Mojstrančan je dosegel svojo
tretjo uvrstitev med najboljše tri v sezoni in v karieri. Pred tem je bil že enkrat tretji in enkrat drugi. "Te stopničke so zame nekaj posebnega. Zelo sem
vesel, ker mi je to uspelo na domači
skakalnici, zato sem tega rezultata
bolj vesel kot drugega mesta v Klingenthalu. Med tekmo je bilo veliko
časa, skušal sem ostati osredotočen
in ohranjati energijo za skok, hkrati

Ob letošnjem finalu
svetovnega pokala v
smučarskih skokih v Planici
je izšla knjiga z naslovom
Brata Gorišek – vizionarja
smučarskih poletov. Njen
avtor je Rajko Šugman, izdal
pa jo je Zavod za promocijo
zimskih športov Sloski.

Bor Pavlovčič se je na tekmah svetovnega pokala veselil svojih prvih stopničk v Planici,
tretjih v karieri.
pa ne postati zaspan," je po tekmi povedal Pavlovčič, ki je sezono zaključil
skoraj pred domačim pragom, imel
pa je še poseben privilegij. Na prizorišču je zanj navijala tudi družina.
Mama Petra, oče Martin in sestra Tisa
so vsi planiški delavci. "Vem, da so z
mano, da me gledajo. Odlični občutki," je dejal Pavlovčič.
Pred začetkom tekmovanj v Planici je
bil odločen, da želi popraviti vtis z decembrskega svetovnega prvenstva, kar
mu je več kot uspelo. Ne samo s stopničkami, tudi z osebnim rekordom.
Postavil ga je v nedeljo, ko sta bili v
Planici kar dve tekmi. Zjutraj so v eni
seriji izpeljali ekipno, ki je bila zaradi
premočnega vetra v soboto odpovedana. Zmagali so Nemci, Slovenija je v
postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga
Jelar in Domen Prevc osvojila četrto
mesto. Sledila je še zadnja posamična
tekma v sezoni. Pavlovčič je bil po prvi
seriji tretji, v njej pa je postavil osebni
rekord (249,5 metra). Le za pol metra je
zaostal za slovenskim rekordom, katerega lastnik je Peter Prevc. To je bil

tudi najdaljši polet letošnje Planice in
sezone. Finalni polet mu ni uspel tako
dobro, tekmo je končal na sedmem
mestu. Najvišje med Slovenci je bil
Domen Prevc, še drugič četrti. Tik pod
stopničkami je bil tudi v petek. Zmage na zadnji tekmi sezone se je znova
veselil Geiger, ki je dobil tudi mali kristalni globus za seštevek poletov in bil
najboljši v seštevku Planica7.
Veliki kristalni globus je šel na Norveško. Skupni zmagovalec svetovnega
pokala v sezoni 2020/21 je Norvežan
Halvor Egner Granerud. Najvišje uvrščeni slovenski skakalec v tem seštevku je Anže Lanišek na devetem mestu,
Pavlovčič je trinajsti. Zbral je 559 točk.
To je njegova daleč najuspešnejša sezona doslej, v kateri je bil sicer član
slovenske B-reprezentance. Norvežani
so slavili tudi v pokalu narodov. Slovenija je peta.
Letošnji finale v Planici je bil izjemno
zahteven, saj so ga zaznamovale tudi
spremenljive vetrovne razmere. V vlogi vodje tekmovanja je bil prvič Ratečan Aljoša Dolhar.
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Želi si najti svežino
Ob koncu sezone smo se pogovarjali z našo najboljšo smučarko letošnje zime
Meto Hrovat.
ALEŠ SENOŽETNIK
Prejšnji teden je v Kranjski Gori potekalo državno prvenstvo v alpskem smučanju, na katerem je nastopila tudi
naša najboljša smučarka iztekajoče se zime Meta Hrovat, s katero smo se pogovarjali, potem ko je na domači
podkorenski strmini osvojila naslov državne prvakinje
v veleslalomu. "Tekma je bila res lepa, pogoji pa odlični.
Sneg je še vedno zimski, čeprav so temperature že visoke.
Organizatorjem je tekmo uspelo izpeljati na res visokem
nivoju," je komentirala Hrovatova, ki se je ozrla tudi na
zaključek sezone v svetovnem pokalu, ki jo je sklenila s
tretjim mestom na veleslalomski tekmi v Lenzerheideju.
"Sezona je bila težka in vesela sem, da sem jo sklenila na
takšen način. Se pa moram večkrat spomniti, da je bila
letošnja veleslalomska sezona, če odštejem nekaj manjših
poškodb in morda tudi napak, dobra, saj je bil moj najslabši rezultat deveto mesto. Zagotovo si želim še več, a sem v
veleslalomu vseeno naredila korak naprej. Drugače je bilo
pri slalomu. Glede tega moram strniti svoje misli in ugotoviti, zakaj se je dogajalo, kar se je," pravi.
Tudi letošnjo sezono je krojila epidemija, kar je vplivalo tudi
na njeno razpoloženje: "Še posebej ob nekaj slabših rezultatih
se želiš na kratko odklopiti od smučarskega sveta. Letos je
bilo to zaradi nekakšne izolacije težje, iz tega vidika mi je bilo
kar težko. Po drugi strani pa tudi dobrega rezultata ne moreš
deliti na pravi način, kar meni osebno veliko pomeni."
Tokratna zima pa je bila za Hrovatovo posebna tudi zato,
ker je krenila na samostojno pot z individualno ekipo.
"Odločitev, da grem na samostojno pot, je bila morda večji
zalogaj, kot sem si sprva predstavljala. Kljub temu sem z
nekaterimi odločitvami lahko zadovoljna, precej možnosti
za napredek pa ostaja tudi še za prihodnje sezone," pravi
23-letna smučarka. "Vemo, kaj smo delali narobe, vemo
tudi, da bo treba nekatere stvari spremeniti ali celo povsem obrniti na glavo, ampak naj to za zdaj ostane še znotraj ekipe," o možnostih za izboljšave pravi smučarka, ki jo
pred koncem sezone čaka še nekaj treningov in testiranja
opreme, nato pa sledi počitek. "Želim si predvsem odklopiti
glavo od smučarskega sveta in smučanja in najti tisto svežino, ki sem jo v zadnjem delu sezone močno pogrešala,"
dodaja. Nato bo na vrsti že nova, tokrat olimpijska sezona,
v kateri želi povleči prave poteze in se ne učiti na napakah,
kot se je že večkrat v svoji karieri.
Preostali rezultati kranjskogorskih smučarjev: Nika Murovec – državna prvakinja v paralelnem veleslalomu (članice
in U21), druga v veleslalomu (U21) tretja v slalomu (članice
in U21); Enej Mertelj (U18) – državni prvak v veleslalomu,

Meta Hrovat / Foto: Gorazd Kavčič
drugi v alpski kombinaciji; Žiga Zupan Oreškovič (U18) –
državni prvak v paralelnem veleslalomu, tretji v slalomu
(člani); David Rakovič (U18) – drugo mesto v paralelnem
veleslalomu in tretje mesto v veleslalomu; Nejc Komac
(U18) – tretje mesto v alpski kombinaciji; Vida Ravnikar
(U18) – druga v slalomu, veleslalomu, alpski kombinaciji
in paralelnem veleslalomu ter tretja v superveleslalomu;
Mattia Del Latte (U21) – drugo mesto v alpski kombinaciji.

Špartanski izziv v Kranjski Gori
Športno-rekreativni spektakel Spartan Race Slovenia, specialna
izdaja sloveče svetovne znamke tekov z ovirami, je načrtovan
za 26. in 27. junij v Kranjski Gori v organizaciji agencije Extrem.
Ambasadorka prireditve je aktualna svetovna prvakinja v tem
športu Rea Kolbl. Letos bo na sporedu sprint – tekma, dolga pet
kilometrov z dvajsetimi ovirami. "Sprint je dober izbor za prvi
špartanski izziv, najboljši tekmovalci ga premagajo v približno
dvajsetih minutah, ta v Kranjski Gori bo najbrž malo daljši, saj
nas bodo organizatorji gotovo čim večkrat poslali po smučišču
gor in dol," je povedala Rea Kolbl. Prizorišče bo postavljeno na
pobočjih za hoteli. Organizatorji slovenske tekme so za izvedbo
v sodelovanju z lastniki serije oblikovali globalnim zdravstvenim razmeram prilagojeni format tekmovanja. Na progo se bo
podalo omejeno število tekmovalcev (skladno z veljavnimi odloki o zbiranju oseb na javnih prireditvah). Vsak tekmovalec
se bo lahko s progo spoprijel dvakrat, dopoldan in popoldan.
Prednost pri prijavi imajo tekmovalci, ki so se prijavili že na lansko tekmo, ki je zaradi epidemije odpadla. Prijave sprejemajo
na Spartan Race Slovenia. S. K.
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Šport ima
enostavno rada
Tabea Dolžan iz Gozda - Martuljka
je edina parašportnica v Sloveniji, ki
se ukvarja s tekom na smučeh. Na
začetku marca se je kot prva slovenska
predstavnica udeležila svetovnega
pokala v teku na smučeh in biatlonu
športnikov invalidov v Planici.
MAŠA LIKOSAR
Sedemnajstletna Tabea Dolžan je prvič stopila na tekaške
smuči že v vrtcu. Tedaj je njena vzgojiteljica in zadnjih deset let tudi trenerka Vesna Dolenc opazila, da je Tabea na
tekaških smučeh zelo spretna, zato so jo spodbudili k treningu. Sprva je trenirala individualno, a kmalu se je vpisala v Nordijsko društvo Rateče - Planica, kjer redno trenira
skupaj z drugimi člani, za zdaj le klasično tehniko. Čeprav
ima Tabea Dolžan cerebralno paralizo, niti smučarskotekaška oprema niti treningi niso prilagojeni. ND Rateče Planica ji je leta 2017 za izjemen trud na treningih, kjer je
vsak trening zmaga, podelilo zlato plaketo.
Njena mama Eva Dolžan je pojasnila, da je bila Tabea mnogo prezgodaj rojena, in sicer pri petih mesecih in pol, cerebralna paraliza pa je posledica hude možganske krvavitve
ob rojstvu. "Kot mama sem imela vedno le en cilj. Želela
sem si, da bi Tabea postala samostojna," je dejala Eva Dolžan in z nasmehom na obrazu dodala, da je Tabea samostojnost dosegla. A na poti do tega cilja je bilo treba vložiti
veliko dela in truda. "Redno sva obiskovali nevrofizioterapijo, tudi alternativno zdravljenje ji je koristilo. Doma sva
izvajali vaje in z vztrajnostjo smo dosegli, da Tabei ni bilo
treba na operacijo ahilovih tetiv in kolkov. Njeno stanje se
je namreč precej izboljšalo," je povedala mama.
Tabea Dolžan je poudarila, da je bolezen pri športu ne ovira. Pravzaprav zanjo nič ni ovira, je zelo vztrajna in prizadevna športnica. Šport ima enostavno rada, pomeni ji
tudi sprostitev. Hkrati je zelo koristno za njeno stabilno
zdravstveno stanje. "Tudi če je slabo vreme in nimam
ravno volje, grem – in nato zelo uživam," je povedala. S
smučarskim tekom se želi ukvarjati profesionalno. Njena največja želja in hkrati tudi motivacija je udeležba na
paralimpijskih igrah. Kljub vsemu času, ki ga nameni
športu, vseeno zelo dobro opravlja tudi šolske obveznosti,
je dijakinja drugega letnika Biotehniškega centra Naklo.
"Zame je šport na prvem mestu, za mami šola – in mami
ima glavno besedo," je v šali dodala Tabea. V osnovni šoli je
med drugim trenirala tudi košarko, rada kolesari, smuča,

Tabea Dolžan se je kot prva in edina slovenska predstavnica
udeležila svetovnega pokala v teku na smučeh in biatlonu
športnikov invalidov, ki je potekal v Planici. Ob njej je trenerka
Vesna Dolenc. / Foto: Eva Dolžan
hodi v hribe in rolka. Pri športnem udejstvovanju ji je v
veliko podporo in pomoč družina, poleg mame še oče Matjaž in sestra Daša. Tudi Daša trenira tek na smučeh, pred
tem je trenirala smučanje, a ga je zaradi poškodbe kolena
morala opustiti.
Za udeležbo na omenjenem svetovnem pokalu športnikov
invalidov je Tabea izvedela teden dni pred tekmo, zato ni
imela veliko časa za pripravo. Povedala je, da je bila to njena prva tekma na svetovnem nivoju, pred tem se je udeležila le nočne tekme Memoriala junakov gorjanskega laufa na Pokljuki. "Izkušnja na svetovnem pokalu je bila zelo
zanimiva in poučna. Spoznala sem, kaj lahko izboljšam,
predvsem pri teku v klanec in ciljni ravnini so še možnosti
za napredek," je pojasnila. Tekmovala je v sprintu klasične
tehnike in dosegla peto mesto. Bolj kot rezultat pa je zanjo
velik uspeh že sama udeležba na svetovnem prvenstvu.
Tabeini uspehi pa niso le njeni, so nagrada celi družini
Dolžan. "Niti v najlepših sanjah si nismo predstavljali, da
bo nekoč nastopila na svetovnem pokalu. Tabea je dosegla
mnogo več, kot smo kadarkoli pričakovali," je sklenila Eva
Dolžan.

Dobrodelno
smučanje
JANKO RABIČ

Sklenili zimsko
sezono
Z začetkom tega tedna so v Kranjski Gori
sklenili smučarsko sezono 2020/21, v
kateri so žičnice obratovale 86 dni. Vsem
obiskovalcem se podjetje SKI Kranjska
Gora najlepše zahvaljuje za obisk. Vljudno vabljeni, da jih obiščete tudi v prihajajoči poletni sezoni 2021. S. K.

Podelitev kolajn na dobrodelnem smučarskem tekmovanju v Mojstrani
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Koronavirus je pošteno krojil letošnjo
zimo na smučišču v Mojstrani. Najemnik Janez Zajšek je končno ob obilni
pošiljki naravnega snega upal, da bo
smučišče lahko obratovalo dalj časa.
Zaradi znanih ukrepov v decembru
in januarju vlečnica ni obratovala,
za nameček je dež "odplaknil" veliko
snega in je bilo treba narediti umetnega. Po dovoljenju za obratovanje,
spoštovanju ukrepov je vsak dan vijugalo lepo število ljubiteljev tega smučišča. Skupaj je smučišče obratovalo
31 dni. Za zaključek sezone sta Janez
in Brigita Zajšek s stalnimi podporniki organizirala tradicionalno dobrodelno smučarsko tekmovanje. Zbrana
sredstva od startnin in donacij drugih
krajanov namenijo za pomoč družinam v stiski ali druge dobrodelne namene. Čeprav je pri izvedbi tekme ponagajalo vreme in je bilo tekmovalcev
manj, so bili z izkupičkom zadovoljni.
Zbrali so 1550 evrov, in ker tokrat niso
zaznali potrebe za pomoč domači družini, so se odločili, da denar namenijo
za nakup didaktičnih igrač za novi vrtec, ki bo predvidoma do jeseni zgrajen pri šoli v Mojstrani. Pri izvedbi so
pomagali časomerilci iz Timinga Mojstrana, člani Društva GRS Mojstrana,
člani Fundacije Aljažev kraj Mojstrana in drugi donatorji. Fundacija tudi
naprej zbira sredstva za nakup didaktičnih igrač.
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Pravilno treniranje za vse
generacije
Denis Porčič - Chorchyp je Fitness Vitranc prevzel
s prvim marcem. Na tednu odprtih vrat so obiskovalci
lahko spoznavali fitnes in tudi vse njihove vadbe.
SUZANA P. KOVAČIČ
"Dolgo sem opazoval stanje v Kranjski Gori, kar se tiče vadb, fitnesa in
celotnega razmišljanja glede fizične
in mentalne priprave posameznikov.
Program sem zastavil tako, da najprej
postavim v fitnes nekoga, ki bo skrbel
za vpise, prijave, čistočo in celotno podobo fitnesa, tudi na socialnih omrežjih. Nato sem se dogovoril še z dvema
licenciranima trenerjema, Žigom Koprivcem in Matevžem Turšičem, za
pomoč strankam, osebna trenerstva
in pomoč pri skupinskih vadbah. V
ta namen smo pred kratkim tudi izpeljali kratko predavanje o tem, kaj
zares fitnes sploh je in kako se lotiti

treniranja kot začetnik ali kot izkušen
športnik," je povedal Chorchyp, ki je na
urnik postavil še vadbo za starejše, ki
so jo poimenovali Zdravo gibanje in je
namenjena vsem starejšim, ki še niso
nikoli prav zares pravilno in kontrolirano izvajali treningov. "Na urniku
imamo še vadbi Odkrij zver in Kickfit
ter trikrat na teden Vodeni fitnes, ki je
namenjen vsem začetnikom, ki si želijo spoznati pravilno, kontrolirano in
učinkovito izvajanje vaj v fitnesu."
Chorchyp, ki živi v Podkorenu, je že
zelo dolgo v trenerskih vodah, tako v
borilnih veščinah kot v fitnesih. "Na
tednu odprtih vrat v Fitnessu Vitranc
so obiskovalci lahko ves teden brezplačno spoznavali naš fitnes in vse

V gorah zima še vztraja
JANKO RABIČ
Letošnja zima z obilno snežno odejo pohodnikov ni odvrnila od tega, da bi izkoristili lepe dni za krajše in daljše ture
v dolino Vrata in višje v triglavsko pogorje, včasih že kar s
preveč adrenalinskim izzivanjem nevarnosti. V prvem delu
triglavske doline so lahko občudovali v led vklenjen slap Peričnik, idilična zimska narava pa je vsakega spremljala prav
do Aljaževega doma in naprej do podnožja Severne triglavske
stene. Čeprav se v dolinah vse bolj prebuja pomlad in je sledi
o zimi vse manj, je v visokogorju povsem drugače. Člani Društva Gorske reševalne službe Mojstrana stalno opozarjajo na
nevarnosti, ki prežijo na celotnem območju pod očakom TriNagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PRIROČNIK
ZA VRTNARJE, ki je bila objavljena v Zgornjesav'cu, 5. marca
2021 so: Žan Nartnik iz Bohinjske Bistrice in Darja Šarabon
iz Tržiča, ki prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado (dereze - Veriga
K.F., Lesce), Marija Ferjan iz Radovljice, ki prejme 3. nagrado
(knjigo). Nagrajencem čestitamo!

Na tednu odprtih vrat / Foto: osebni arhiv
naše vadbe. Seveda smo zaradi razmer
morali imeti prijave na vadbo in tudi
za trening v fitnesu, a smo vse izpeljali
brez težav."
Denis Porčič - Chorchyp sodeluje tudi
s šolami in dobrodelnimi organizacijami. Vodi svoj klub borilnih veščin
Samurai, v katerem trenira otroke na
lokacijah v Kranjski Gori, na Jesenicah
in Bledu. Kot sklene: "Moje poslanstvo
je pomoč ljudem in ozaveščanje o pravilnem treniranju za vse generacije."
In še zanimivost: v nedeljo je bil razkrit
v oddaji Zvezde pod masko na Planet
TV, kjer je prišel do finala ...

glavom. Po besedah predsednika Joža Martinjaka so vzponi
v višje predele res samo za izkušene gornike z vso potrebno
zimsko opremo. V tem času je zelo priljubljeno turno smučanje, posebej s Križa in Kredarice, seveda le za tiste, ki to dobro
obvladajo. Razmere so od marca naprej dokaj stabilne glede
snežnih plazov, zelo pa je treba paziti na zdrse ob prečenju
ledenih površin. Treba je spremljati vremensko napoved, kajti vsako poslabšanje s snežnimi padavinami hitro spremeni
razmere in poveča nevarnost plazov. Pomembno je vedeti, da
so v tem času vse planinske postojanke v triglavskem pogorju zaprte. Pred koronakrizo so v zimskih mesecih meteorologi v Triglavskem domu na Kredarici poskrbeli za zasilno prenočevanje. Sedaj so razmere zaradi znanih ukrepov drugačne
in vsak se mora pred vzponom prepričati, da se bo lahko po
dnevni turi pravočasno do večera vrnil v dolino. Joža Martinjak dodaja, da so v letošnji zimi dvakrat posredovali pri
reševanju plezalca v Severni triglavski steni in turnega smučarja pod Kredarico. Sedaj situacija s koronavirusom tudi ne
omogoča nekaterih tradicionalnih dogodkov mojstranških
reševalcev. Niso organizirali smučarskega tekmovanja z reševalnimi sanmi na smučišču v Mojstrani, odpovedali pa so
tudi majsko smučarsko tekmovanje v spomin na ponesrečene mojstranške reševalce pod Severno triglavsko steno v
Vratih.
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Buče vsebujejo
veliko hranil, zato
jih je treba čim bolj
okusno izkoristiti.
S pomočjo knjige,
kjer je 60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko, čajoto,
hokaido, sweet
dumpling,
maslenko, blukuri,
sweet mamo in
muškatno bučo.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
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.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz - Prijatelja.
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 30. 4. 2021, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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toplotno izolacijskih fasad
polaganje mavčnih oblog
manjša gradbena dela

TENIŠ a se nam pr

PROGRAMI: MINI SONČEK (5.–7. leta starosti)
MIDI SONČEK (8.–10. leta starosti)

DRUŽABNOST, PESTRA VADBA, STROKOVNOST,
so rdeča nit teniške šole, ki jo vodijo trenerji TK Top-Ten
na zunanjih in pokritem igrišču, v kampu Kamne na Dovjem.
VPIS:
spomladanski: do 1. 5. oz. do zapolnitve mest v skupinah
jesenski:
do 15. 9. oz. do zapolnitve mest v skupinah
zimski:
do 15. 11. oz. do zapolnitve mest v skupinah

VABLJENI VSI SONÈKI

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
telefon: 041 418 444, e-pošta: laraglavic67@gmail.com
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TENIŠKO DRUŠTVO TOP TEN MOJSTRANA, ULICA ALOJZA RABIČA 42 A, MOJSTRANA
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Fasaderstvo Zlatko Anakiev s.p.,
Ulica Alojza Rabiča 31, Mojstrana, T: 031 818 920

VSEM NAROČNIKOM TELEKOMA SLOVENIJE
NA DALJAVO OMOGOČAMO
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• BREZPLAČNO OPTIMIZACIJO NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• SKLENITEV NOVEGA IN PODALJŠANJE OBSTOJEČEGA NAROČNIŠKEGA PAKETA,
• NAKUP APARATA PO AKCIJSKI CENI,
• NAKUPE PREKO PROGRAMA ZVESTOBE,
• IN VSE OSTALE STORITVE TELEKOMA SLOVENIJE.

ROMAN ŽNIDAR
ROMAN.ZNIDAR@MOBYSTYLE.COM
031 60 80 80

IBIS TRADE, D.O.O. GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 4, GROSUPLJE
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