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Zdravo
pridelovanje
rastlin se prične
z zdravim in
kakovostnim
semenom.
Zato je nujno, da
dobro poznamo
rastline in
pridelavo semen.
S pomočjo brošure
bomo spoznali
tehnološke
postopke in si
pridelali seme
za domač vrt, pa
tudi za prodajo
ob upoštevanju
zakonskih
določil.

NOVO
Ob 30-letnici
samostojnosti
Slovenije

520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov.
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le
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.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Avtor knjige
Branko Celar
kot dober
poznavalec
problematike
državnih meja
in reševanja
mednarodnih
mejnih sporov
v treh poglavjih
opisuje
»trilogijo«
vzpostavljanja
slovenskih meja.
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200 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

EUR

Brošuro 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.

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Spoštljiv spomin na Jakoba Aljaža
V sklopu letošnjih prireditev ob občinskem prazniku so položili venec na grob
Jakoba Aljaža na Dovjem.
SUZANA P. KOVAČIČ
Aljažev stolp, neprekosljivi simbol slovenstva, na vrhu Triglava kraljuje že od 7. avgusta leta 1895, v spomin na zgodovinski dogodek pa si je Občina Kranjska Gora ta dan izbrala
za občinski praznik. V sklopu letošnjih prireditev so v četrtek, 5. avgusta, na grob Jakoba Aljaža na Dovjem položili
venec podžupan Občine Kranjska Gora Bogdan Janša, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, predsednik Planinskega društva Dovje - Mojstrana Gregor Berce,
predsednik in podpredsednik Turističnega društva Dovje
- Mojstrana Matjaž Podlipnik in Uroš Kopavnik ter članica KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana Metka Kern Trček. Z
obiskom se je Aljažu poklonil tudi nekdanji dovški župnik
Franc Juvan.
"S polaganjem venca se vsako leto Jakobu Aljažu zahvalimo za vse, kar je postoril za naše kraje pod Triglavom,"
je povedal podžupan Janša in ob tem spomnil, da Aljaž
ni bil samo mož velikega duha, ampak v svojih dejanjih
tudi zelo napreden. "Na Dovjem je bil lani velik požar, a že
Jakob Aljaž je v svojih časih vedel, da je vas strnjena, da je
treba čim prej poskrbeti za vodovod in s tem za požarno

OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1 b,
4280 Kranjska Gora, objavlja:

JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO NEPROFITNEGA
STANOVANJA V NAJEM
PREDMET RAZPISA:
Stanovanje št. 2171-661-9 s površino 44,06 m2, v večstanovanjskem objektu Triglavska cesta 59, Mojstrana.

www.obcina.kranjska-gora.si

Celotno besedilo razpisa z razpisnimi pogoji in vlogo je objavljeno na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu:
http://obcina.kranjska-gora.si/, zavihek: javni-razpisi in na
oglasni deski Občine.
Zainteresirani prosilci lahko razpisno dokumentacijo in vlogo
dobijo tudi na sedežu Občine Kranjska Gora ali si jo natisnejo
iz navedenega spletnega naslova.
Št. 3522-8/2021-1
Datum: 13. 8. 2021

Župan
Janez Hrovat

Od leve: Uroš Kopavnik, Matjaž Podlipnik, Bogdan Janša, Gregor
Berce, Martin Šolar in Metka Kern Trček
varnost. Prav je, da se spomnimo tudi letošnje stoletnice,
ko je Aljaž dal zamenjati bronaste zvonove za jeklene,
ki so jih izdelali v jeseniški železarni. Postavljali so jih
od sredine junija do sredine julija 1921; tri zvonove na
cerkev svetega Mihaela na Dovjem, enega na cerkev svetega Klemena v Mojstrani. Aljaž je za zamenjavo zvonov
prevzel odgovornost, vendar so mu ljudje stali ob strani
in mu pomagali – in to je bila tista prava homogenost,
prostovoljstvo. Prav je, da to ves čas poudarjamo, kajti
za vse, kar se dogodi na vasi, kot je bil tudi lanski požar,
je treba pozabiti na zamere, stopiti skupaj in zadeve izpeljati. To sporočilo je zelo pomembno tudi za prihodnje
rodove. Naj zaključim z mislijo Jakoba Aljaža, ko je rekel:
Pa ljubša mi je kot prazna čast, če kdo k dobri stvari kaj
dejansko pripomore."
Prispevek Jakoba Aljaža je bil izjemen tudi pri začetkih
in razvoju slovenskega planinstva in gorništva, za zgodovino slovenske planinske organizacije, za delovanje
domačega planinskega društva, pa je poudaril Martin
Šolar. "Počaščeni smo, da je Kranjska Gora ena od dveh
podtriglavskih občin, ki ima svoj občinski praznik vezan
na dogodke in pomnike v naših gorah. V občini Kranjska
Gora je občinski praznik vezan na postavitev Aljaževega stolpa, v občini Bohinj na prvopristopnike na Triglav.
Tudi s strani planinstva je to izjemno pohvalno in hvala
za vašo skrb."
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Drage občanke, spoštovani občani
Prihajamo v vrhunec poletne sezone in navkljub še vedno
veljavnim ukrepom in pogojem PCT se ne moremo pritoževati nad obiskom naših krajev. Občina po celotnem območju diha enotno in to ljudje opazijo ter vračajo z obiskom.
Ne morem mimo tega, da ne pohvalim vseh občanov, ki s
svojo prijaznostjo in toplim odnosom ter seveda urejeno
okolico svojih domovanj in širšega okolja dvigujete ugled
naših krajev doma in v svetu.
Občina praznuje občinski praznik na dan postavitve Aljaževega stolpa vrh Triglava pred 126 leti, ki ga je postavil naš
dovški župnik, poet, planinski zanesenjak in vsestranski
umetnik Jakob Aljaž. Prav osrednja slovesnost ob prazniku na trgu v Kranjski Gori je bila priložnost, da v teh turbulentnih časih premislimo, kaj naj se naučimo iz naše
preteklosti. Prav preteklost bi nas morala kot rdeča nit v
sedanjosti zavezovati, kako bomo živeli v prihodnosti. Vsi
skupaj bi se morali zamisliti, kako in v kakšnih pogojih
bodo naši prihodnji rodovi obeleževali občinski praznik
čez trideset ali petdeset let. Ali nam bo uspelo s svojimi odločitvami, tako imenovano trajnostno naravnano usmeritvijo, ohraniti našo še neokrnjeno naravo, zagotoviti delovna mesta, da mladina ne bo še naprej zapuščala doline,
in uspelo zagotoviti človeku dostojno življenje v tretjem
življenjskem obdobju tudi starejši populaciji.
Ponosen pa sem na posameznike, ki kljub težavam, težkim časom in krizam navkljub najdejo dodatno energijo
in moč, da stopijo iz povprečja. Prav take posameznike
nagradimo z občinskimi priznanji in letos sta bila nagrajenca Jaša Jelinčič in France Voga. Jaša kot prejemnik občinskega priznanja za aktivno sodelovanje v vojni za Slovenijo in delovanje v veteranski organizaciji. France Voga
pa je s svojim delom v kulturni sferi, na področju turizma
in gospodarstva ter življenja na vaseh pridobil laskavi na-

slov častnega občana občine Kranjska Gora. Obema gredo moje iskrene čestitke. Vam, občankam in občanom, pa
želim predvsem zdravja in upam, da si uspete v ostanku
poletja vzeti kakšen dan zase in se sami ali v krogu svojih najdražjih odpravite do bližnje reke, jezera ali morja in
si napolnite baterije pred prihajajočo jesenjo in zimo, ki,
upamo, ne bo prinesla novih zapiranj javnega življenja in
dejavnosti.
Vaš župan Jani Hrovat

Uredili bodo cesto v dolino Vrata
SUZANA P. KOVAČIČ
Direkcija RS za infrastrukturo (Direkcija) je pristopila k preureditvi makadamske ceste od Mojstrane v dolino
Vrata. Izbrani izvajalec Gorenjska
gradbena družba bo z deli, katerih pogodbena vrednost znaša dobrih 1,6 milijona evrov, začel po koncu turistične
sezone. Kot so še sporočili z Direkcije:
"Pristopili smo k izvedbi protiprašne
zaščite na odseku Mojstrana–Vrata
od kilometra 4,376 do kilometra 11,636
z izdelavo obrabno-zaporne plasti as-

faltnega betona. V sklopu pogodbenih
del je predvidena lokalna odstranitev
slabo nosilnega materiala ter sanacija lokalnih zmrzlinskih poškodb,
izravnava ter ustrezna utrditev nove
plasti tampona do debeline dvajset
centimetrov, izdelava zaporne plasti
iz sejanega peska ter izdelava plasti
protiprašne zaščite iz asfaltnega betona. Urejeno bo tudi odvodnjavanje,
bankine in brežine. Cesta poteka po
Triglavskem narodnem parku, zato
je treba uporabiti materiale, ki so
skladni z značilnostmi kulturne de-

diščine in značilni za narodni park
(za asfaltno zmes in bankine bo tako
uporabljen samo svetel apnenec brez
primesi magmatskih kamnin)." Na
Občini Kranjska Gora so se te informacije razveselili. Asfaltiranje ceste
je bilo med prvimi cilji v sklopu celotnega projekta umirjanja prometa v
dolino Vrata, za katerega se zavzema
občina in ki vsebuje že kar nekaj izvedenih aktivnosti (akcije umirjanja
prometa, števec vozil pred vstopom
v dolino Vrata, aktivnosti za dodatna
parkirišča v Mojstrani ...).
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Prejemnika priznanj sta Slovenca za vse čase
Na predvečer praznika občine Kranjska Gora, šestega avgusta, je bila na trgu pred
cerkvijo v Kranjski Gori osrednja slovesnost. Naziv častnega občana so podelili
Francetu Vogi, občinsko priznanje pa Janezu (Jaši) Jelinčiču.
SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: TINA DOKL
Aljažev stolp vrh Triglava "ni navaden pleh, ta pleh ima dušo". Stolp je
postal del slovenske duše, simbol Slovenstva, slovenske samobitnosti in
samostojnosti. Tako povsem zlahka
razumemo, kot je dejala voditeljica
osrednje slovesnosti ob občinskem
prazniku Branka Smole, zakaj je Občina Kranjska Gora izbrala za svoj praznik prav 7. avgust. Dan, ko je dovški
župnik, skladatelj, planinec, narodni
buditelj, vodnik v boljše, naprednejše
čase Jakob Aljaž vrh naše najvišje gore
dal postaviti stolp. "Ob letošnjem prazniku, ki sodi v jubilejno leto, trideseto obletnico slovenske osamosvojitve,
tudi izbor nagrajencev izpostavlja in
okrona dva, naj rečem Slovenca za vse
čase. Častnega občana občine Kranjska Gora Franceta Vogo in prejemnika
priznanja Občine Kranjska Gora Janeza (Jašo) Jelinčiča."

KAR SEM REKEL, SEM REKEL
Častni občan France Voga z Dovjega
dobršen del svojega življenja posveča
domačemu kraju. Imenovanje si je
zaslužil za delo na področju kulture,
ohranjanja kulturne dediščine, turizma, literarne dejavnosti ter za prizadevanja na drugih področjih življenja
in dela. Ob tem omenimo uprizoritev
njegovega dramskega dela Kar sem
rekel, sem rekel (v sodobnejši različici Slovenec za vse čase), odlomek so
predvajali tudi gostom občinske slovesnosti.
Imenovanje je France Voga sprejel s
spoštovanjem in zavedanjem ter hvaležnostjo, da je to največja čast. "Danes
stojim tukaj v treh vlogah. Kot turistični delavec, kulturnik in kot pisec. Do
danes sem izdal dvanajst knjig, pa se
še nimam za pisatelja. Pisatelj je naziv, ki si ga ne moreš dati sam, ampak
ga moraš pridobiti tako kot današnje
priznanje," je povedal in svoj govor po
prejemu naziva častni občan posvetil

prav temu delu njegovega življenja.
Nazadnje je lani izdal dve knjigi v samozaložbi: basni za otroke z naukom
za odrasle Zgodbe iz našega gozda z
ilustracijami Špele Oblak, domače
akademske slikarke. Druga je potopis
Moj Camino – moja Pot. Temeljna vira
o življenju v preteklosti v teh krajih sta
knjigi Spomini na Dovje in Mojstrana,
njen nastanek, razvoj in turizem.
V priredbi je Voga citiral Kurenta Ivana
Cankarja. A, kot je dodal, je Cankar nekaj vendarle pozabil položiti Kurentu v
usta. "To, da je imel (poleg velike vreče
lepot, ki jo je bog delil po svetu in tudi
za našo deželo je ostalo veliko prgišče
lepot, op. a.) še eno manjšo vrečo, v
njej so bili darovi za vsakogar od nas.
Te darove vile rojenice položijo vsakemu izmed nas. Enemu dajo čopič,
drugemu pero, tretjemu lep glas, četrtemu spretne prste in roke, nekomu
zvesto in ljubeče srce. Za vsakogar je
nekaj, ampak Slovenci smo že takšni,
da radi gledamo k sosedu čez plot ... "
Enkrat je čistokrvni Dolenjec, ljubitelj
cvička in ubranega petja, rekel Vogi:
"France, kaj bi jaz dal, da bi znal pisati, kot pišeš ti." In Voga mu je odgovoril: "Lojz, jaz bi dal trikrat toliko, da bi
lahko tako pel, kot poješ ti. Zato tisti,
ki še niste našli svojega daru, iščite in
poiščite ga v sebi, z vedenjem, da to ni
dar, ki je samo zate, dar je treba deliti.
Če ga ne boste našli, nič hudega. Prijazen nasmeh in iskren stisk roke vsak
dan udaneta, kajneda?"

MOČ BESEDE V POGAJANJIH

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori

Ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije so se spomnili tudi ljudi in
dogodkov, ki so na območju sedanje
občine Kranjska Gora pomembno prispevali, da se je vojna na Zgornjem
Gorenjskem končala brez smrtnih
žrtev. Med njimi zasluži posebno mesto Janez (Jaša) Jelinčič iz Podkorena.
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Ob glasbeni popotnici skupine Gajst'n Band sta na oder v družbi župana Janeza Hrovata stopila letošnja občinska nagrajenca, častni
občan France Voga in prejemnik občinskega priznanja Janez (Jaša) Jelinčič.
"Rad bi se zahvalil predlagateljem priznanja in tudi občinskemu svetu Kranjske Gore, ki je spoznal, kaj se je pred
tridesetimi leti na tem področju dogodilo. Naš namen je
bil, da speljemo vse brez človeških žrtev in brez materialne
škode. To nam je tudi uspelo. Mislim pa, da današnja mladina ne pozna naše polpretekle zgodovine, in to je dosti
žalostno." In sklenil spodbudno: "Srečno, Slovenija!"
Janez Jaša Jelinčič je tudi ustanovni član Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska
(tedaj Radovljica - Jesenice) leta 1997. Sedaj je član častnega razsodišča območnega združenja. Sodeloval je tudi pri
ustanovitvi današnje občine Kranjska Gora.
Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat je poudaril, da
oba občinska nagrajenca s svojimi dejanji in načinom življenja izstopata iz povprečja in si iskreno zaslužita, da jih
počastijo tudi na ta način.

ŽUPAN HROVAT: ZAVEZANI PRIHODNOSTI
Župan je spomnil, da bo prva omemba občine Kranjska
Gora kmalu stara dvesto let. Leta 1849 je bila v Kranjski Gori
prvič omenjena in ustanovljena občina z občinskim svetom
in prvim županom. "Preteklost pa je rdeča nit, ki nas v sedanjosti zavezuje, kako bodo naši potomci živeli v prihodnosti."
Dotaknil se je epidemije covida-19, ki je zarezala v življenje
kranjskogorskih občanov, in se za pomoč zahvalil službam
zaščite in reševanja ter še mnogim drugim. Le enotni, čuteči in dojemljivi za težave in stiske drugih, kot sosed sosedu,
bomo epidemijo premagali, je prepričan župan.

Izpada minule zimske turistične sezone ne bodo mogli
nadomestiti in "le s proračunsko rezervo od pametnega
gospodarjenja, kjer se moram zahvaliti vsem občinskim
svetnikom, ker sledijo tej varčni politiki, smo zagotovili,
da bomo letos lahko izvedli skoraj vse operativne zadeve
in investicije", je poudaril župan Hrovat in spomnil, da je
bila lani proračunska rezerva ogrožena, ker so bili deležni
tožbe multinacionalke WTE, nekdanjega občinskega koncesionarja na področju kanalizacije, o čemer smo že poročali. Občina je tožbo uspešno dobila. "Zdaj znatna sredstva
vlagamo v dograjevanje in popravilo kanalizacijskega sistema."
Enakomeren razvoj po vaseh je vodilo, med večjimi letošnjimi investicijami pa je župan Hrovat poudaril gradnjo
prizidka k vrctu v Mojstrani, sanacijo občinskih cest v
Radovni in v Podkorenu, sanacijo vodnega zajetja Jurež
in še za letos napovedal odprtje brvi v Jasni čez Pišnico,
postavitev otroškega igrišča na Dovjem ter zaključek steze Mojstrana–Hrušica in novo ferato na potoku Dobršnik,
ki jo bodo postavili skupaj z jeseniško občino. Tudi država
je držala besedo in na vstopu v Kranjsko Goro zgradila
prvo krožišče od treh obljubljenih v občini. "Letos naj bi
z državnimi sredstvi izdelali še krožišče v Podkorenu in
sanirali cesto do Jasne, kjer se bo občina pridružila s sanacijo pločnika in ureditvijo uničene kanalizacije mešanega voda Jasna–Kranjska Gora." Županova popotnica za
zaključek pa: "... naj vsi občani sledimo vsaj delu poti, ki
nam jo je pokazal veliki Slovenec Jakob Aljaž."
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Energija prežeta z ustvarjalnim duhom
Življenjska pot, prepletena z zvrhano mero energije, ustvarjalnim navdihom,
vztrajnostjo, voljo, znanjem. Te in še številne druge žlahtne vrline, ki niso dane
vsakomur, krasijo osebnost novega častnega občana občine Kranjska Gora,
72-letnega Franceta Voge z Dovjega.
JANKO RABIČ
V desetletja dolgi dinamični in vsestranski življenjski poti je France Voga
dal neizbrisen pečat na številnih področjih, poleg poklicnega dela je poklonil nešteto prostovoljnih ur za doprinos in razvoj lokalnega okolja in tudi
širše. Štirinajst let je bil predsednik Turističnega društva Dovje - Mojstrana,
delal v KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, bil je izvajalec zahtevnih projektov
v obeh društvih, organizator številnih
prireditev in akcij, opravljal je številne družbeno angažirane zadolžitve
in funkcije. Še sedaj se ne prepušča
malodušju in počitku, dela in ustvarja naprej, morda malo drugače, bolj
umirjeno. Kot so v obsežni obrazložitvi zapisali predlagatelji, ga za najvišji
častni naziv v občini predlagajo za doprinos na področju kulture, ohranjanja
kulturne dediščine, turizma, literarne

France Voga / Foto: Tina Dokl

dejavnosti ter za prizadevanja na drugih področjih življenja in dela.
Ob klepetu odstirava tančice te izjemne poti, vsaka beseda je neko dejstvo ,povezano s področjem, kjer je
pustil sledove. Upravičen je strah, da
pozabiva omeniti kaj bistvenega, malenkosti je pa tako za več kot roman.
Ob tej »inventuri« ob podelitvi naziva častni občan na začetku logično
vprašanje o poklicni poti. Kakšna je
bila?
Po šolanju za metalurškega tehnika
sem se zaposlil v Železarni, kjer sem
bil v obratih na Plavžu dninski delovodja. Po dvajsetih letih dela so plavže
ugasnili in znašel sem se na razpotju,
kaj zdaj, ali v drug obrat in spet nekje
začeti znova. Pa sem sprejel odločitev
čisto v drugo smer, da doma zgradim
kamp. Ni bilo to čisto nepričakovano,
včasih smo se v kakšni družbi o tem že
pogovarjali. Pokojni Pavel Krznarič mi

je dejal: »Voga, ti imaš čudovit prostor
za kamp, zakaj delaš v tovarni, loti se
tega. Takrat sem se temu le smejal, saj
sem bil po prepričanju železar.
Pa se je zgodil preobrat in zgodba
o uspehu?
Šel sem na popolnoma neznano področje, kamp sem odprl na vrhuncu
takratne gospodarske krize. Pridobival
sem dragocene izkušnje, pomembno
je bilo obvladovanje zakonodaje, delo
z ljudmi, znanje jezikov. In z vsemi
napori so prišli rezultati. Zadovoljen
sem z doseženim, to dokazujejo številna priznanja. Po dvajsetih letih sem
se upokojil in vodenje prepustil starejši hčerki Ani. Lahko dodam, da je to
družinska zgodba, vsi poprimemo za
delo, ko je treba.
Kaj pa naklonjenost družbenemu
delu, kulturi?
V domače kulturno društvo sem se
včlanil v mladih letih. Še kot osnovnošolec sem sodeloval na prireditvah
in predstavah. Resneje se je začelo po
mojem štiridesetem letu, ko smo s somišljeniki pri društvu ustanovili sekcijo za ohranjanje ljudskih običajev.
Po deset prireditev na leto smo pripravili. Najbolj znana je Večer na vasi,
ki se je po več kot tridesetih letih obdržala do danes. Poznana je širše, celo
scenaristi iz drugih krajev Slovenije so
k nam hodili po nasvete za svoje prireditve. Tudi kopirali so nas.
Posebno poglavje pa je preučevanje
zgodovine svojega in okoliških krajev.
To je vzniknilo doma. Mama je vedno
vedela vse stare zgodbe, mite in legende. Vedno je govorila, kako bi bilo
dobro, da bi to nekdo zapisal. Kot mlademu fantu mi to seveda ni dišalo, se
je pa gledanje na to spremenilo v zrelejših letih. Najprej sem začel objavljati podlistek v časopisu Železar Spomini
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na Dovje, ki je naletel na veliko zanimanje med ljudmi. Kasneje je nastala knjiga, ki je bila moja prva, ki sem jo napisal še pred upokojitvijo. Več let trdega dela je bilo vloženega
v zbiranje gradiva, spominov ljudi. Pripravili smo še dva
ponatisa, skupaj je bilo 1500 izvodov, kar je bil za slovenske
razmere za knjigo s takšno tematiko zavidljiv dosežek.
Kako so se 'zgodile' gledališke igre?
Prvo moje dramsko delo je bilo Kar sem rekel, sem rekel.
Gre za tragedijo, ki osvetljuje resničen dogodek z začetka
prve svetovne vojne o kmetu Ivanu Brencetu, ki se je uprl
cesarju in to plačal z življenjem. Res me je tematika pritegnila, igro sem napisal v eni noči. Kot lik sem vključil tudi
župnika Jakopa Aljaža. Veliko so jo igrali na domačem in
drugih odrih, doživela je novo predelavo v koprodukcijski
izvedbi naše igralske skupine z Gledališčem Toneta Čufarja. V posebno zadovoljstvo ob vsem trudu mi je bilo, da je
profesor slovenščine Milan Dolgan tekst vključil v svojo
knjigo, kjer je igra uvrščena med temeljna slovenska odrska dela. Potem sem napisal še psihološko dramo Past za
ščurke in zgodovinsko igro ob stoletnici turističnega društva Dovje - Mojstrana Vlak je pripeljal.
Pisateljska strast se ne zgodi kar tako. Kakšni so bili
začetki?
Že od nekdaj sem rad pisal tekste za različne priložnosti,
šrange in podobno. Vse je bilo nekako spontano; seveda
neki dar moraš imeti, pa ne samo to, tudi znanje je potrebno, slovnico je treba obvladati. Kot sam pravim, je to neka
obrtniška spretnost.
Sledil je spoštovanja vreden pisateljski opus?
»Ob upokojitvi sem dejal, da bom napisal še pet knjig, pa
sem sedaj načrt že krepko presegel, nabralo se jih je dvanajst, od tega jih je polovico izšlo v samozaložbi. Če po svojem izboru poudarim najpomembnejše, je seveda najprej
etnografska knjiga Spomini na Dovje, druga je zgodovinska Mojstrana, njen nastanek, turizem in razvoj. Veliko
sem napisal tudi za otroke. Prva je bila Ko so pele ptičice s
spomini iz moje mladosti. Pa priredba Triglavskih pravljic
z naslovom Triglavske pripovedke. In še moja nova knjiga, ki še ni bila javno predstavljena in sem jo lani izdal v
samozaložbi. To so Zgodbe iz našega gozda, na katero sem
še posebej ponosen. To so basni za otroke z nauki zgodb za
odrasle z zanimivimi ilustracijami Špele Oblak.
Ob osebnem jubileju leta 2018 je bil pohodniški podvig ...
Camino de Santiago je pot, ki si jo želi prehoditi vsak pravi
pohodnik ali popotnik. V meni je ta želja tlela dolgih dvajset let. Ko sem se odločil, da jo naredim, sem si rekel: to bo
moje darilo sebi za sedemdeseti rojstni dan. In da dokažem,
da sem pri teh letih še sposoben česa velikega. V 28 dneh sem
prehodil sedemsto kilometrov in potem napisal še knjigo. Ni
enostavna pot, vse sem opisal realistično, brez olepšav.
Kakšen je vaš vsakdan v vlogi upokojenca, menda še
vedno dinamičen?
»Sedaj ne delam v nobenem društvu, energijo, ki jo še imam,
usmerjam drugam, predvsem so v ospredju trije projekti z
velikim delovnim zalogajem. Prvi je poslikava starih hiš na
Dovjem in v Mojstrani z motivi Triglavskih pravljic, ki po-

Zdaj so v ospredju trije projekti z velikim delovnim zalogajem.
Prvi je poslikava starih hiš na Dovjem in v Mojstrani z motivi
Triglavskih pravljic, ki poteka z domačo akademsko slikarko
Špelo Oblak ... / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjski glas
teka z našo domačo akademsko slikarko Špelo Oblak. Drugi
je bil prenova Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem, kjer
je bilo vloženega res veliko mojega dela in naporov. Potem
sem odkupil zemljišče in čez polje uredil pešpot od kampa
proti Mojstrani, tako da ljudje ne hodijo več po magistralni
cesti. V kampu še pomagam, vedno se kaj najde.
In od kod kot vsa ta delovna vnema, kar neverjetna
energija?
Mislim, da imam to po mami, spremlja me res vse življenje. Delal sem po šestnajst ur v kampu, imel še kmetijo. Za
turistično društvo sem včasih delal več kot v kampu, bile
so številne prireditve, Aljaževi dnevi, osvetljevanje Peričnika. Vse skupaj je velika pripadnost vasi. Ko imaš vso to
energijo in voljo ter si pripravljen nekaj narediti, je tvoja
dolžnost, da to res tudi narediš.
Ob kopici vseh vrst priznanj ste postali tudi častni občan.
To je zame velika čast in tega se zavedam. Čutim, da imajo
ljudje odnos do mojega dela, seveda se najdejo tudi negativni odzivi. Posebej bi rad povedal, da sem užival na podelitvi, lep program, dobro vzdušje. Kar pošteno smo se
zaklepetali z mojimi prijatelji. Hvala vsem, ki so me predlagali in predlog 'požegnali'.
In na kaj sva pozabila ob vsej tej razgibani življenjski
poti?
Da sem bil velik navijač smučarja Jureta Koširja, ustanovili smo svoj Fan klub in hodili na tekme. Bil sem na sto
tekmah svetovnega pokala, na petih zimskih olimpijskih
igrah. Potem sem postal svetovni popotnik. Poleti delo v
turizmu, pozimi potovanja. Bil sem na vseh celinah sveta.
Pa naj bo dovolj!
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Občinski nagrajenec Janez (Jaša) Jelinčič
Ob tridesetletnici samostojnosti Slovenije so se spomnili tudi ljudi in dogodkov, ki
so na območju sedanje občine Kranjska Gora pomembno prispevali, da se je vojna
na Zgornjem Gorenjskem končala brez smrtnih žrtev. Med njimi zasluži posebno
mesto Janez (Jaša) Jelinčič iz Podkorena.
SUZANA P. KOVAČIČ
Janeza (Jašo) Jelinčiča je za priznanje Občine Kranjska Gora predlagalo
Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Od
prvega maja 1991 do konca leta 1994 je
bil Jelinčič tajnik Krajevne skupnosti
(KS) Kranjska Gora in je s svojim delovanjem prispeval, da se je vojna na
tem delu končala brez žrtev, pri tem
pa tvegal tudi svoje življenje. Štirikrat
je odšel na pogajanja na Korensko sedlo, da bi prispeval k odhodu JLA s
tega območja. S svojim ravnanjem,
pripravljenostjo na sodelovanje, da
s pogajanji umiri razmere, je prispeval, da se je osamosvojitevna vojna
na Zgornjem Gorenjskem končala
prej kot v drugih delih Slovenije. So-

delovanje civilnih struktur (organov
KS), Teritorialne obrambe (TO) in milice je obrodilo sadove tudi na območju Kranjske Gore.

BLOKADA S PODRTIMI SMREKAMI
JLA je mednarodni cestni mejni prehod Korensko sedlo zasedla 27. junija
1991. V bližini tega prehoda je bila tudi
stražnica, ki so jo že pred tem okrepili s pripadniki JLA in orožjem. Običajno je bilo tam od 27 do 32 vojakov,
tedaj jih je bilo sto. Območni štab TO
Radovljica (s sedežem na Jesenicah) je
predlagal KS Kranjska Gora, da nekdo
iz lokalne samouprave stopi v stik z
enoto JLA na Korenskem sedlu. Stražnica (karavla) Koren v bližini je bila
okrepljena s pripadniki JLA od drugod,
ki so s kamioni in samohodkami pri-

Pri spomeniku na nekdanjem mejnem prehodu Korensko sedlo je bila 1. julija slovesnost
v okviru praznovanja dneva državnosti in v spomin na dogodke v osamosvojitveni vojni
na območju občine Kranjska Gora. Slavnostni govornik je bil Jaša Jelinčič, ki je povzel
tedanje dogodke na tem območju (povzeti so v članku). Spominsko slovesnost so
pripravili Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, Policijsko
veteransko društvo Sever Gorenjska in Občina Kranjska Gora.

Janez (Jaša) Jelinčič na podelitvi
občinskega priznanja / Foto: Tina Dokl
speli na mejni prehod. Cesto so nato
vaščani Podkorena s podrtimi smrekami zaprli na dveh mestih, tako da
je bila enota JLA blokirana.
V dogovoru s komandirjem mejne milice Koren Jasimom Suljanovićem, ki
je na zahtevo JLA mejni prehod zapustil, je Jaša Jelinčič odšel na pogajanja
na ta mejni prehod z namenom, da ne
bi prišlo do nasilnih dejanj, da se zavarujejo objekti na prehodu in prepreči napad enote JLA na Zgornjesavsko
dolino.
Prvič sta ga na pogajanjih spremljala
Sandi Cizelj in Alojz Cizelj mlajši. Na
poti jih je ustavila patrulja treh vojakov JLA. Pripadniki JLA so bili z orožjem razporejeni v dolgem jarku nad
Šercevo Poljano, samohodka je bila na
cesti skoraj ob mejni zapornici. V razgovorih na mejnem prehodu je Jaša
predlagal predajo JLA, TO pa bi odstranila cestne barikade in pripadnikom
JLA omogočila umik v vojašnico brez
orožja. A pogojev niso sprejeli.
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DVA STRELA V POBOČJE VITRANCA
Drugič je šel Jaša na Koren v spremstvu Martina
Komaca še isto popoldne in sta brez oviranja prišla
skoraj do samega mejnega prehoda. V pogovoru je komandir stražnice Jaši razlagal, da ima na cesti proti
Srnjaku postavljene minomete in da bo začel z minami obstreljevati Kranjsko Goro. Prva mina naj bi bila
izstreljena na postajo milice, druga na krajevno skupnost in tako naprej. Naslednji dan, 30. junija 1991, sta
bila ob 6.08 izstreljena s Korena dva strela iz samohodke v pobočje Vitranca.
Tretjič je šel Jaša na Koren v spremstvu Antona Albrehta, tedaj predsednika skupščine Krajevne skupnosti
Kranjska Gora. Grozili so, da bodo Jašo, če še enkrat
pride na pogajanja, ustrelili. Četrtič je Jaša odšel na Koren na pogajanja na željo Jasima Suljanovića.

PRVEGA JULIJA SO PRIPADNIKI TERITORIALNE
OBRAMBE PREVZELI NADZOR
Po uspešnih pogajanjih na Jesenicah o odhodu pripadnikov JLA in zvezne milice iz občine Jesenice (z mejnih prehodov in stražnic) 1. julija 1991 so pripadniki TO
prevzeli nadzor in tega dne so se tudi mejni miličniki
vrnili na Korensko sedlo. (Zgornje besedilo je povzetek
obrazložitve občinskega priznanja, več podatkov je objavljenih v monografiji Zgornja Gorenjska 1990–1991,
avtorica Rina Klinar, junij 2001.)
Jaša Jelinčič je tudi ustanovni član Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska
(tedaj Radovljica - Jesenice) leta 1997. Sedaj je član častnega razsodišča območnega združenja.

SODELOVAL PRI USTANOVITVI NOVE OBČINE
Leta 1991 se je Jaša Jelinčič zaposlil kot tajnik KS
Kranjska Gora, kjer je za takratno Občino Jesenice
opravljal tudi delo občinskega urada, pozneje pomagal pri vzpostavitvi nove občine Kranjska Gora, kjer
je bil prvi redni zaposleni. S tedanjim županom Jožetom Kotnikom sta najprej morala zagotoviti osnovne
pogoje za delovanje nove občine. Zelo hitro se jima je
pridružil tudi tajnik KS Rateče Jože Brodar. Tako je občina zaživela ob veliki pomoči delavcev bivše občine
Jesenice. Že v času dela na KS je začel zbirati dokumente o nacionalizaciji predvsem Agrarne skupnosti
(AS) Podkoren. Ob pooblastilu vseh denacionalizacijskih upravičencev je vložil potrebno dokumentacijo
na občino Jesenice in pridobil tudi prvo denacioanalizacijsko odločbo v Sloveniji. AS Podkoren, ki jo je takrat vodil, je bila prva AS, ki je dobila vrnjeno večino
svojih gozdov in pašnikov. AS tudi v sedanjem času
zelo dobro deluje pod vodstvom mlajših članov, Jaša
pa z nasveti še vedno pomaga v upravnem odboru. Tri
mandate je bil tudi tajnik Prostovoljnega gasilskega
društva Podkoren.
Zdaj, ko je že kar nekaj let v pokoju, se ukvarja z deli
okrog hiše, pozimi še vedno rad smuča.

Učilnica je bila narava
Učenci obeh osnovnih šol v občini so se
na poletni šoli na zabaven način učili o
okoljevarstvenih tematikah.
SUZANA P. KOVAČIČ
Ljudska univerza Jesenice je z Občino Kranjska Gora od 5. do
16. julija organizirala poletno šolo za učence prve in druge triade Osnovne šole (OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora in OŠ 16.
decembra Mojstrana. Občina je s svojimi naravnimi danostmi
idealna za učenje v naravi. Program in organizacijo obeh poletnih šol je pripravila Maja Kržišnik, na pomoč je priskočila
prostovoljka Mojca Gubanc, ki je s svojim znanjem na področju
gozdne pedagogike in planinstva veliko pripomogla k temu, da
so otroci z veseljem hodili na poletno šolo in pridobili veliko
znanja. "Mojca Gubanc nam je predstavila različne teme iz
gozdne pedagogike, nato pa smo se z gozdarjem Alfredom Grilcem podali na raziskovanje v bližnji gozd. Otroci so se podučili
o vrstah gozdov in drevesnih vrstah, kako se označi drevo za
posek, kako izračunamo starost drevesa in kako se obnašati v gozdu. V Slovenskem planinskem muzeju smo si ogledali
ohranjeno planinsko dediščino. Preko predstavljene zgodovine slovenskega planinstva smo spoznali gore kot gradnik
nacionalne identitete in mednarodne prepoznavnosti Slovencev. Posvetili smo se tudi različnim vodnim virom," je povzela
Maja Kržišnik, ki je učencem predstavila, kako dragocena dobrina je voda, kako pomembno je pitje zadostne količine vode
in kako lahko vsak poskrbi za to, da bodo tudi zanamci lahko
pili vodo iz pipe. "Veličino vode smo doživeli pri slapu Peričnik,
ob jezeru Jasna in ob Triglavski Bistrici pa smo nabrali kamne
in jih poslikali z zanimivimi motivi." Organizatorji se za sodelovanje zahvaljujejo Alfredu Grilcu in prostovoljki Mojci Gubanc, Slovenskemu planinskemu muzeju za brezplačni ogled,
Komunali Kranjska Gora, ki je učencem omogočila brezplačno
kosilo, ter obema šolama za brezplačne zajtrke.

Gozdar o mravljišču / Foto: LU Jesenice
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Spominska
slovesnost pri
Ruski kapelici
Letošnja spominska
slovesnost je bila
posvečena več
obletnicam. Slovenski
predsednik Borut Pahor
in ruski predsednik
Vladimir Putin sta
se dogovorila, da bo
vsakoletni dan slovesnosti
pri Ruski kapelici tudi
dan slovensko-ruskega
prijateljstva.
SUZANA P. KOVAČIČ
Častno pokroviteljstvo nad spominsko
slovesnostjo pri Ruski kapelici v soboto, 31. julija, je prevzel podpredsednik
vlade, gospodarski minister in sopredsednik rusko-slovenske Medvladne
komisije Zdravko Počivalšek. Kot osrednji govornik je povedal, da je spomin
na dogodke med prvo svetovno vojno,
ko je pod Vršičem ruske vojne ujetnike
med gradnjo ceste zasul snežni plaz,
na kar nas opominja Ruska kapelica,
»priložnost za nov razmislek o miru
in o tem, kako ga ohranjati«.
Obe svetovni vojni, »dve veliki tragediji«, kot je opozoril minister Počivalšek, sta svet povezali »v prizadevanjih, da se kaj takega nikoli več
ne ponovi«. Zavzel se je za nadaljnje
povezovanje in sodelovanje, »da bi bil
mir še trajnejši«. Ob tem je poudaril,
da bo Slovenija v prihodnjih mesecih
predsedovanja Svetu Evropske unije
pomembno pospešila proces evropske
integracije zahodnega Balkana. »Slovenija je kompetentna sila, da odigra
pomembno vlogo povezovalca. Tukaj
ima naša država dovolj znanja in še
več gospodarskih rezultatov, da se ak-

Prihod predsednika Boruta Pahorja in župana Janeza Hrovata na spominsko slovesnost
/Foto: Gorazd Kavčič
tivno vključi v to igro velikih. Kombinacija naše zgodovine in našega dolgoročnega gospodarskega napredka
na samem zahodu slovanskega sveta
nam daje pogum, da se ponudimo za
točko prijateljstva in miru,« je poudaril. Pomembno je po njegovem tudi
nadaljevanje dialoga med Evropsko
unijo in Rusijo, do katere ima Slovenija poseben odnos. »Povezani smo po
slovanski krvi, kulturno in gospodarsko.« Simbol tega je vsakoletna slovesnost pod Vršičem, in kot je dejal Počivalšek, Slovenija ceni, da tako visok
pomen temu posveča tudi Rusija.
Slovesnosti so se udeležili predsednik države Borut Pahor, ruska delegacija pod vodstvom podpredsednika
zgornjega doma ruskega parlamenta

Častni pokrovitelj letošnje spominske
slovesnosti in osrednji govornik Zdravko
Počivalšek / Foto: Gorazd Kavčič

Konstantina Kosačeva, nadškof Ruske
pravoslavne cerkve Ruzskij Tihon, župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat, predstavniki Društva Slovenija
Rusija ter drugi visoki gosti.
Nekaj dni pred spominsko slovesnostjo
sta se predsednik Borut Pahor in ruski
predsednik Vladimir Putin dogovorila,
da bo vsakoletni dan slovesnosti pri
Ruski kapelici tudi dan slovensko-ruskega prijateljstva. Tudi Konstantin
Kosačev je v nagovoru poudaril velik
simbolni pomen razglasitve dneva slovensko-ruskega prijateljstva.
Na tragične dogodke pod Vršičem, gradnjo Ruske kapelice in na pomen ohranjanja spomina je v nagovoru spomnil
tudi župan Janez Hrovat. »Samo želimo si lahko, da se zgodbe in trpljenje
ljudi izpred več kot stotih let nikoli več
ne bi ponovile, čeprav ljudje stvari hitro pozabljamo in se zapletamo v vedno nove in nove spore,« je opozoril.
Letošnja spominska slovesnost pri
Ruski kapelici je bila posvečena več
obletnicam, med njimi dvestoti obletnici udeležbe ruskega carja Aleksandra I. na ljubljanskem kongresu in
30-letnici samostojnosti Slovenije.
V prostorih hotela Ramada Resort v
Kranjski Gori je bila tega dne na ogled
priložnostna razstava dr. Uroša Koširja Vršič in raziskovanje dediščine 1.
svetovne vojne, ki je nastala v okviru
raziskovalnega projekta Med vojno in
mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča
svobode, ujetništva, kultur, narodov
in verstev.
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Cepljenje brez naročanja tudi konec avgusta
Občina Kranjska Gora v dogovoru z Zdravstvenim domom Jesenice ponovno
organizira cepljenje proti covidu-19 brez predhodnega naročanja. Dne 25. avgusta
bo v Mojstrani, 26. avgusta pa v Kranjski Gori.
SUZANA P. KOVAČIČ
Ob pojavu novih različic SARS-CoV-2 in ponovnemu povečevanju okužb je zaščita pred težjim potekom bolezni ali
hospitalizaciji še toliko bolj nujna. Da bi čim prej dosegli stopnjo precepljenosti, ki nam bo omogočala vrnitev
v normalno življenje, Občina Kranjska Gora v dogovoru z
Zdravstvenim domom Jesenice organizira cepljenje proti
covidu-19 brez predhodnega naročanja s cepivi Janssen
(proizvajalec Johnson&Johnson) in Comirnaty (proizvajalec Pfizer/BioNTech). V občini Kranjska Gora je po zadnjih
podatkih spletne strani cepimose.si med gorenjskimi občinami najnižja precepljenost, v sredo je bilo s prvim odmerkom cepljenih 38,2 odstotka občanov, z drugim 33,9
odstotka. Župan Kranjske Gore Janez Hrovat je konec julija
za Gorenjski glas dejal, da ga podatki presenečajo. »Še do
nedavnega smo bili po precepljenosti v zgornjem delu lestvice, kar naenkrat smo na repu. Rekel bi, da so se podatki
spremenili, ker so nam pripisali precejšnje število začasno
prijavljenih, druge razlage ne vidim."

Na začetku avgusta je bil zelo dober odziv na
cepljenje brez naročanja. V gasilskem domu
v Mojstrani se ga je v enem terminu udeležilo
211 ljudi, v zdravstvenem domu v Kranjski
Gori pa 180.
Že na začetku avgusta sta bili organizirani dve cepljenji
v občini Kranjska Gora s cepivom Janssen in prvim ter
drugim odmerkom cepiva Comirnaty. Naslednji termin
cepljenja bo v sredo, 25. avgusta, v Gasilskem domu v Moj-

Cepili bodo s cepivi Janssen in Comirnaty. / Foto: Tina Dokl
strani od 14. do 15. ure s cepivom Janssen, od 15. do 16. ure
pa cepljenje z drugim odmerkom cepiva Comirnaty.
V četrtek, 26. avgusta, bodo nenaročene cepili v Zdravstvenem domu v Kranjski Gori od 14. do 15. ure s cepivom Janssen, od 15. do 16. ure pa z drugim odmerkom cepiva Comirnaty. Med prvim in drugim odmerkom cepiva Comirnaty
mora miniti vsaj 21 dni, cepljenje pa je treba dokončati v
roku 42 dni po prejemu prvega odmerka.
Prijave niso potrebne. S seboj morate prinesti zdravstveno
izkaznico in osebni dokument. V primeru, da potrebujete
prevoz na cepljenje, lahko pokličete na Občino Kranjska
Gora na telefonsko številko 04 5 809 800.
Če se vam cepljenja brez predhodnega naročanja ob navedenem terminu ne uspe udeležiti, se lahko prijavite na cepljenje na portalu zVEM: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje.

Pohvale v knjigi obiskovalcev
KARMEN SLUGA
Ob slovesnosti pri Ruski kapelici
predstavniki visokih delegacij vsako
leto zapišejo svoje vtise v knjigo obiskovalcev. Hrani jo član društva Slovenija Rusija Simon Oblak, ki tudi v
letošnjem poletju skrbi, da so vrata
kapelice skoraj vsak dan odprta in je
tako tudi njena notranjost na ogled

obiskovalcem, ki so na poti čez Vršič.
Minister za gospodarstvo in slavnostni govornik na slovesnosti Zdravko
Počivalšek je v knjigo obiskovalcev
napisal: »S spoštovanjem do društva
slovensko-ruskega prijateljstva, ki neguje tradicijo spomina na žrtve na Vršiču pred 106 leti. V čast in veselje mi
je, da sem pokrovitelj tako pomembnega dogodka.«

Veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji Timur Eyvazov je napisal: »Iskrena hvala skrbniku kapelice Simonu
Oblaku in vsem Slovencem za očuvanje kapelice, zgrajene v čast ruskih
vojakov, ki so služili domovini. Pozdravljam rusko-slovensko prijateljstvo.«
Vodja ruske delegacije, podpredsednik
zgornjega doma ruskega parlamenta Konstantin Kosačev pa: »Hvaležen
sem Slovencem za ohranjanje spomina na naše ruske sinove.«
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Avgusta pričakujejo vrhunec turistične sezone
Na destinaciji Kranjska Gora nastanitvene kapacitete poleg slovenskih gostov,
ki tudi unovčujejo turistične bone, polnijo tujci, med katerimi po številu
prevladujejo Nemci, sledijo Čehi, Madžari, Poljaki, Slovaki ...
SUZANA P. KOVAČIČ
Končnih podatkov o zasedenosti turističnih kapacitet v juliju na destinaciji Kranjska Gora še nimajo, a kot je
povedala sodelavka Turizma Kranjska
Gora Mojca Mežek, je bila glede na informacije s terena vsaj v drugi polovici
julija zasedenost več kot 90-odstotna.
Pojasnila je še: »V prvi polovici julija
so bile projekcije precej skrb vzbujajoče. Zasedenost za julij in avgust se
je gibala okoli sedemdeset odstotkov,
za september 35 odstotkov. Po uveljavitvi letošnjih turističnih bonov se je
povečalo povpraševanje in tudi število
rezervacij je naraslo.« Že junija pa so
gostje na destinaciji ustvarili več nočitev kot junija lani, a še vedno manj
kot v zadnjem predkoronskem letu.
Po podatkih Občine Kranjska Gora so
gostje junija na destinaciji ustvarili
45.340 nočitev, kar je za okoli 15.100
nočitev več kot v juniju lani, ko jih je

Turistični avtobus
na destinaciji
Na destinaciji Kranjska Gora so v letošnji poletni turistični sezoni znova uvedli turistični avtobus, t. i. shuttle bus, s
katerim želijo z javnim prevozom prispevati k manjšemu onesnaževanju zraka
v alpskem okolju in se izogniti težavam
zaradi gostega prometa ter nepravilnega parkiranja. Turistični avtobus je namenjen tako obiskovalcem kot lokalnim
prebivalcem za vsakodnevne opravke. Za
otroke do vključno šestega leta starosti
je vožnja brezplačna, vsi drugi pa boste
za eno vožnjo odšteli dva evra. Kranjska
Gora Shuttle bus krožno vozi vse do konca avgusta po vseh krajih na destinaciji
(in tudi do Peričnika) vsak dan od 9. ure
do 17.30. S. K.

Že v drugi polovici julija naj bi bila zasedenost na destinaciji več kot devetdesetodstotna.
/ Foto: Gorazd Kavčič
bilo 30.238. V primerjavi z letom 2019,
ko je bilo skupno v juniju 76.524 nočitev, vseeno beležijo upad za 40,7 odstotka.
Največ nočitev, 32.563, so letos junija
ustvarili slovenski gostje, tuji gostje
pa 12.777.
Med tujimi gosti poleg Nemcev prevladujejo gostje iz Češke, Madžarske,
Poljske in Slovaške ... »Struktura gostov se je v primerjavi z lanskim letom
spremenila, saj so hrvaški in italijanski gostje, ki so prej zasedali četrto in
peto mesto, 'nazadovali' na šesto in
osmo mesto,« je pojasnila Mežkova.
Poleg povpraševanja po hotelskih sobah in apartmajskih nastanitvenih
obratih je precej povpraševanja tudi
za gorske koče.
O tem, kako so zadovoljni z zasedenostjo v prvih avgustovskih dneh in
kakšen trend se nakazuje do konca
avgusta in septembra, pa je Mojca
Mežek povedala: »Slovenski gostje

še naprej unovčujejo turistične bone,
vendar ne prevladujejo.«
Vrhunec sezone pričakujejo ravno avgusta. "Lani smo tudi na račun turističnih bonov imeli več kot 90-odstotno
zasedenost razpoložljivih namestitvenih kapacitet, prva dva tedna v avgustu stoodstotno. Ob koncih tedna pa
je bila praktično polna zasedenost in
brez vnaprejšnje rezervacije je bilo težko dobiti prosto sobo oz. apartma. Podobno situacijo v avgustu pričakujemo
tudi letos. Obeti za september so spodbudni, rezervacije se zbirajo, vendar so
turisti in obiskovalci z zgodnjimi rezervacijami zaradi negotove situacije
in novic o septembrskem zaprtju države precej zadržani, zato pričakujemo
'last minute' rezervacije,« je še dejala
Mojca Mežek. V avgustu in septembru
Kranjska Gora gosti nekaj največjih
slovenskih in mednarodnih dogodkov,
za katere upajo, da bodo izvedeni in
bodo prinesli tudi več nočitev.
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Butični hotel Triangel na mestu starega Špika
V Gozdu - Martuljku so na mestu starega Penziona Špik odprli novi butični hotel
Triangel Boutique Hotel. V njem je enajst sob in štirje apartmaji, uredili so tudi
manjši center dobrega počutja. Na terasi s prekrasnim pogledom na Martuljško
skupino in v restavraciji so dobrodošli tudi zunanji gostje.
URŠA PETERNEL
Lastnik novega butičnega hotela Triangel Boutique Hotel v
Gozdu - Martuljku je podjetje Dom Trade Žabnica. Nekdaj
zelo znan Penzion Špik je bil ob nakupu v žalostnem stanju, a je nove lastnike prepričal predvsem čudovit razgled
na Martuljško skupino, v katerem zdaj s hotelske terase
uživajo gostje – prve so sprejeli 1. julija. Pri njih se ustavljajo tudi številni kolesarji in pohodniki, saj so v kavarniški
terasi in hotelski restavraciji dobrodošli tudi zunanji gostje.
V hotelu, ki ima štiri zvezdice, je enajst sob, v prizidanem
delu pa še štirje apartmaji, skupaj je tako na voljo 45 ležišč. V povezovalnem steklenem objektu je manjši družabni
prostor, ki je namenjen zaključenim skupinam, seminarjem, porokam ... V kleti so uredili manjši center dobrega
počutja s štirimi savnami in fitnesom.
Izbrali so ime Triangel, rdeča nit pa so kulinarika, narava
in udobje. Gostom želijo ponuditi oseben pristop in nadstandardne storitve, okolje, v katerem se bodo počutili kot
doma, ter domače jedi s pridihom modernosti. Jedilni list
ponuja nekaj drugačnega, s poudarkom na lokalnih in sezonskih sestavinah. Šef kuhinje je mladi, 25-letni Dejan
Trkulja, v hotelu pa je za zdaj deset zaposlenih. Kot je v

V novem Triangel Boutique Hotelu so ohranili prepoznavno
zunanjo podobo starega Špika. / Foto: Gorazd Kavčič
imenu lastnikov dejal Matjaž Tičar, so sestavili »luštno
ekipo«, med njimi so tudi turistični delavci, ki so v času
epidemije izgubili delo. Investicija je bila vredna 3,5 milijona evrov.

Zbor motoristov v Kranjski Gori
SUZANA P. KOVAČIČ
Lep sončen dan je že konec junija privabil v Kranjsko
Goro veliko število motoristov, ki so se udeležili blagoslova jeklenih konjičkov, ki ga tradicionalno vsako leto
organizira Turistično društvo Kranjska Gora. "Veseli smo
bili njihovega prihoda. Po blagoslovu se je del motoristov
zapeljal po panoramski vožnji do jezera Jasna in navdušil
vse mimoidoče domačine in obiskovalce Kranjske Gore.
Zahvaljujemo se tudi našemu gospodu Janezu Šimencu,
ki je bil kot takratni duhovnik v Mirni Peči na Dolenjskem pobudnik tovrstnih blagoslovov. Tudi sam je strasten motorist.
To lepo tradicijo bomo v društvu nadaljevali tudi v prihodnje," je strnila predsednica Turističnega društva Kranjska
Gora Klavdija Gomboc.

Številni motoristi so se udeležili tradicionalnega blagoslova
jeklenih konjičkov. / Foto: TD Kranjska Gora
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Spremenimo potovalne navade
in vrnimo prostor ljudem
Kako uresničiti te možnosti? Ključ za spremembe je v ustreznem načrtovanju prometa.
KATJA MIKLIČ (PNZ, d.o.o.)

VISOKA KAKOVOST BIVANJA

PIRAMIDA PREDNOSTI
V PROMETU

Hoja je najlažji in najbolj dostopen
način ohranjanja fizične aktivnosti.
Primerna je za vse generacije, saj ne
obremenjuje sklepov in deluje preventivno na razvoj osteoporoze.
ALI STE VEDELI?

• Hoja zmanjšuje stres, krepi imunski sistem, izboljšuje telesno držo,
povečuje mišični tonus, zmanjšuje tveganja za bolezni srca, preprečuje razvoj rakavih obolenj in
vzdržuje telesno težo.
• Kolesarjenje nas ohranja vitke.
30 minut kolesarjenja predstavlja
dnevno potrebo po gibanju.
• Funkcionalen javni potniški promet zmanjšuje ekonomske in socialne razlike.

Obrnjena piramida ponazarja
spremembo prioritet prometnega
načrtovanja, ki daje prednost pešcem
in kolesarjem ter javnemu potniškemu
prometu na račun osebnega motornega
prometa.

VIZIJA: Ureditev parkirišča za avtobuse in avtomobile s pripadajočo
infrastrukturo in servisnimi storitvami v Ratečah.
(Vizualizacija je informativne narave in predstavlja idejne predloge možnih
ureditev, in ne konkretnih projektnih rešitev.)
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Javni prevoz zmanjšuje potrebo po
vedno novih parkiriščih in vedno širših
cestah.

"Če načrtujemo za avtomobile in promet, dobimo avtomobile in promet. Če
načrtujemo za ljudi in javni prostor, dobimo ljudi in javni prostor."
(Fred Kent)

ALI STE VEDELI?

• Za povprečno slovensko gospodinjstvo znaša strošek (novega)
osebnega avtomobila približno
400 EUR/mesec.
• Kolo je optimalno prevozno sredstvo za premagovanje razdalj od
3 do 5 kilometrov. Izognete se
prometnim zamaškom ter iskanju parkirnega prostora, zato je
hitrejša in mobilnejša izbira.
• Statistike kažejo, da je pot v šolo s
sredstvi javnega potniškega prometa 7-krat bolj varna kot z avtomobilom.

OBSTOJEČE STANJE

ŽELENO STANJE

"Dobro mesto je kot dobra zabava. Ljudje radi pridejo in ne gredo
zgodaj domov.« 							(Jan Gehl)

KAKOVOSTEN JAVNI PROSTOR

Eno parkirno mesto za osebni avtomobil zavzame 12,5 m2 prostora. Na enakem prostoru lahko parkiramo 9 koles
ali pa namenimo prostor kakovostnim
družabnim vsebinam.
ALI STE VEDELI?

• Uporaba javnega potniškega prometa lahko pomembno vpliva na
zmanjšanje izpustov in zmanjša
pritisk na okolje in zdravje.
• Dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku poveča tveganje za nastanek astme pri otrocih, pogostost kašlja in bolezni
spodnjih dihal ter bolezni srca in
ožilja pri odraslih.

Celostna prometna strategija je ključni
korak k ustreznemu prometnemu načrtovanju. Z njo Občina Kranjska Gora
oriše učinkovito zaporedje ukrepov na
področju prometa, s katerimi bo dosegla celostne spremembe na področju
mobilnosti. Te spremembe bodo posledično povečevale kakovost bivanja
v občini.

PORABA PROSTORA ZA 60 LJUDI
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Glas starejših bi moral biti bolj slišan
Dom Viharnik bo prihodnje leto dopolnil deset let. Ves čas delovanja je v njem
nastanjenih največ kranjskogorskih občanov. Vizija doma je, da je v slovenskem
prostoru prepoznan po kakovostni oskrbi in zdravstveni negi. Z direktorico doma
Karmen Romih smo se pogovarjali o tem, kako so se soočili s covidom-19, o
precepljenosti stanovalcev ter zaposlenih in sodelovanju z lokalno skupnostjo.
KARMEN SLUGA
Kako preživljate poletje in kako se
borite z vročinskimi valovi v kranjskogorskem Domu Viharnik?
»Telesna aktivnost, torej vadba, poteka že v jutranjih urah v parku doma.
Prireditve izvedemo na severni strani
doma, kjer je več sence. Poskrbimo
pa seveda za zadostni vnos tekočine,
hlajenje s pomočjo sladoleda ter dodatna prhanja in počitek v popoldanskih
urah.«
Koliko stanovalcev je v Domu Viharnik, od kod vse prihajajo?
»Trenutno je 137 stanovalcev, prihajajo iz 22 različnih občin, največ jih je iz
občine Kranjska Gora, kar 55, iz občine Kranj 16, po 13 iz občine Jesenice in
mestne občine Ljubljana, sledijo ostale občine.«
Kako ste se soočili z epidemijo covida-19? Začniva lani spomladi. Kakšni so bili prvi, verjetno najstrožji
ukrepi?
»Držali smo se ukrepov, ki so nam
jih narekovala posamezna ministrstva, predvsem Ministrstvo za zdravje. Težave so predvsem v tem, ker so
določeni ukrepi predpisani, nekateri
pa samo priporočila. Upam si trditi,
da smo s poznavanjem stroke uspešno krmarili med zahtevami države
ter zagotavljanjem čim večje svobode
oziroma dobrega počutja stanovalcev

Trenutno je 137 stanovalcev,
prihajajo iz 22 različnih občin,
največ jih je iz občine Kranjska
Gora, kar 55, iz občine Kranj
16, po 13 iz občine Jesenice
in mestne občine Ljubljana,
sledijo ostale občine.

Direktorica Doma Viharnik Karmen Romih
ob ohranjanju njihove in naše integritete. Rekla bi, da lahko govorimo o
najstrožjih ukrepih in o ukrepih z negativnimi posledicami, med njimi pa
je velika razlika. Samo zaprtje doma
so stanovalci razumeli in podpirali.
Prav tako nošenje mask, razkuževanje
rok in začasno vzdrževanje socialne
razdalje. Izolacije oziroma karantene
po prihodu s pregledov, z zdravljenja
v bolnišnici pa niso bile le vzrok za
slabo voljo, osamljenost, ampak so
pustile še spremembe na njihovem
psihičnem stanju. Govorimo lahko o

poslabšanju psihofizičnega zdravja
(omejitev gibanja, dalj časa trajajoče
hospitalizacije, kjer so vladali drugačni ukrepi kot pri nas), da o selitvah v
rdečo cono sploh ne govorimo. Ta je
pripomogla k poslabšanju osnovnih
bolezni, predvsem demence in depresij, socialno izolacijo, ki se je kasneje
pokazala kot brezvoljnost ter spraševanje o smislu tako ukrepov kot same
starosti. Kakovost bivanja smo jim
nekako lahko zagotavljali, še zdaleč
pa ne zadovoljstva s trenutnim življenjem ter blagostanja. Na eni strani
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selitve, na drugi zaposleni s skafandri, plašči, maskami, ki so bili za stanovalce neprepoznavni. Manjkal je
osebni stik, manjkal je dotik … Vsi, ki
delamo v domovih za starejše, se tega
dobro zavedamo in smo stanovalcem
poskušali zagotoviti optimalno počutje v danih pogojih.«
Kaj je potem sledilo z novimi valovi epidemije? So izkušnje iz prvega
vala pripomogle, da je bilo nekoliko
lažje?
»Vsekakor je lažje, vendar kot sem
poudarila, obstajajo ukrepi, ki pri starejših ljudeh pustijo več posledic kot
koristi, zaradi katerih so priporočeni
oziroma predpisani. Vsekakor so nekaj dobrega prinesli testiranje s hitrimi antigenskimi testi, čimprejšnje cepljenje stanovalcev in zaposlenih ter
preudarno ravnanje s priporočenimi
ukrepi.«
Kako so ukrepe sprejeli stanovalci, kako njihovi svojci, ko denimo ni
bilo obiskov? Komuniciranje na daljavo ste jim sicer omogočali …
»Omogočali smo komuniciranje na
daljavo, po dodatnih pametnih telefonih, tablicah, video klici so bili del
vsakdana, poskušali smo jih animirati po posameznih skupinah in izkoristiti ta čas za aktivnosti, ki so bile
dovoljene. Posneli smo tudi dva kratka filma. Svojci so bili razumevajoči,
strpni in so upoštevali naša navodila.
Če jih niso, so potem, ko smo se pogovorili in jim pojasnili določen ukrep,
tudi sodelovali. Priznati moram, da so
svojce in stanovalce bolj begali mediji
in vladni govorci.«
Kakšen je bil odziv na cepljenje
tako med stanovalci kot zaposlenimi v domu?
»Konec decembra 2020 smo izvedli
prvo cepljenje stanovalcev in zaposlenih in takrat se je velika večina stanovalcev precepila (razen tistih, ki so
covid-19 preboleli, in posameznikov).
Takrat cepiva še ni bilo veliko na voljo, vendar smo iz posamezne viale
pridobili tudi šest odmerkov namesto
pet, kar smo izkoristili in precepili večino stanovalcev in nekaj zaposlenih.
Kasneje smo etapno cepili še prebolevnike ter ostale, ki so izrazili željo
po cepljenju. Na današnji dan je ce-

pljenih približno devetdeset odstotkov
stanovalcev in šestdeset odstotkov zaposlenih.«
V zadnjih nekaj mesecih ste imeli kar nekaj visokih obiskov. Prišel
je državni sekretar Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti Cveto Uršič, pa zdaj
sicer že nekdanja ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. S kakšnim
namenom?
»Državni sekretar Cveto Uršič nas je
obiskal z namenom podpore in zahvale za naše delo. Vsebina pogovora
je bila tudi kratka analiza ukrepov,
sodelovanje med ministrstvi in morebitne izboljšave dosedanjega ravnanja.
Obisk ministrice za pravosodje pa lahko pripišemo dobremu sodelovanju z
Upravo za probacijo Republike Slovenije. Dom Viharnik je do današnjega
dne omogočil opravljanje dela v splošno korist 16 občanom, ki so skupaj
opravili 1860 ur dela. Na tem področju
imamo odlične izkušnje z osebami, ki
so ta dela opravljale v našem domu,
dobra praksa in korektno sodelovanje
z Upravo za probacijo pa je dodana
vrednost našega delovanja, ki je v pomoč tako občanom Kranjske Gore kot
tudi nam. Bistveno je namreč, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje,
in tako zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih
odnosov.«
Se vam zdi, da je dom dobro vpet v
življenje v kraju? Obiskujejo vas šolarji, prostovoljke so domačinke …
»Dom je na različne načine vpet v
lokalno okolje. Sama epidemija covida-19 pa je žal posegla tudi v sodelovanje s šolami in vrtci. Teh stikov z otro-

ki že od lanskoletne pomladi ni. Naši
stanovalci se družijo z mlajšimi generacijami le v okviru obiskov, ki jih
imajo, torej ko pridejo k njim njihove
družine in prijatelji. Delno druženje
z mlajšimi generacijami zagotavljajo
tudi dijaki in študenti, ki pri nas opravljajo klinično usposabljanje ter počitniško delo. Moja želja je, da bi mladi
prepoznali delo v domu za starejše kot
zanimivo, strokovno delo, kolektiv zaposlenih pa kot kolektiv, v katerem bi
si želeli delati.«
Kakšne so vaše želje za prihajajočo jesen? Verjetno, da ne bi bilo nove
epidemije in zapiranj …
»Menim, da je želja vseh nas, da ne
bi bilo novih epidemij … Vendar so
epidemije vedno bile in še bodo. Pomembno je, kako jih obvladujemo, pa
da ob njih ne pozabimo na normalno
življenje, na blagostanje in zadovoljstvo.
Moji želji sta dve: da bi bili starejši bolj
spoštovani v družbi, da bi poslušali
njihov glas in ne ravnali tako, kot mi
mislimo, da je zanje dobro. Zahodna
kultura ni prav nič prijazna do njih.
Druga želja pa je, da bi bili delavci v
domovih za starejše primerno ovrednoteni ter ustrezno umeščeni tudi
glede drugih delovnih mest. Prav v
epidemiji se je ta neenakopravnost
še potrdila, ko nismo dobili pomoči
enake poklicne skupine iz bolnišnic
in zdravstvenih domov. Hvala vsem
mojim sodelavcem, od objektne higiene, kuhinje, zdravstvene nege in
oskrbe, recepcije in do uprave. Hvala
za vse, hvala njihovim družinam za
podporo, razumevanje. Hvala pa tudi
Občini Kranjska Gora in Civilni zaščiti
za pomoč in sodelovanje.«

Izjave stanovalcev Doma Viharnik o covidu-19
• »Na začetku je bilo v redu, zdaj pa je toliko nasvetov po televiziji, da jim ne verjamem
nič. Zame je vseeno, skrbi me za otroke, za njihovo psihično zdravje. Preveč je bilo
vsega in premalo je strokovnjakov, potem pa se eni bahajo.«
• »Zelo sem nezadovoljen z ukrepi vlade, ministrstva so dajala različna navodila. Zdaj
me pa moti, da vladni govorec nekaj govori, vlada pa naredi nekaj drugega. In na primer zapora žičnic ter knjižnice. Knjižničarka mi da navodila, knjig pa ne morem vrniti.
Popolna zmeda in nedoslednost pri ukrepih.«
• »Naj bo enkrat že konec. Treba je ubogati in se cepiti. Menim, da če si v takem domu,
moraš biti cepljen, da si odgovoren do drugih.« K. S.

20 | OBČINSKE NOVICE

Velika
pridobitev
z vidika
požarne
varnosti
Požarni bazen na Dovjem
s kapaciteto sedemdeset
kubičnih metrov je
temeljito obnovljen,
na obletni gasilski vaji
so že preverili njegovo
učinkovitost.

Obnovljeni požarni bazen / Foto: Blaž Knific

SUZANA P. KOVAČIČ
Požarni bazen na Dovjem ima dolgo
zgodovino, kot pa v spomin seže sedanji predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dovje Rok Čebulj,
so vodo iz požarnega bazena uporabili
pri gašenju dveh velikih požarov: leta
1978 in lani, ko so sredi vasi pogoreli
dve hiši in hlev, še en hlev pa je bil
delno poškodovan. Sanacijo požarnega bazena so sicer načrtovali že dlje
časa, projekt zanj sta naredila direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific in žal že pokojni predsednik PGD
Dovje Rudi Kokalj. Julija letos so njun
načrt uresničili, bazen za shranjevanje sedemdeset kubičnih metrov vode
posodobili, predvsem pa gre, kot sta
poudarila Knific in Čebulj, za veliko
pridobitev z vidika požarne varnosti in ohranjanja kulturne dediščine.
Ohranili so namreč tudi njegovo kamnito strukturo. Investicija je stala približno 16 tisoč evrov, ki jih je iz
proračuna zagotovila Občina Kranjska
Gora. Domači prostovoljni gasilci bodo
še naprej skrbeli, da bo bazen očiščen
in operativen, s Komunalo Kranjska
Gora pa se bodo sproti dogovarjali glede potrebnih stroškov, je dodal Čebulj.
Knific je potrdil, da Komunala zelo

Tradicionalne obletne gasilske vaje so se poleg gasilcev PGD Dovje udeležili gasilci iz
PGD Mojstrana in nekaj gasilskih prijateljev iz Italije in Avstrije. / Foto: Blaž Knific
dobro sodeluje z dovškimi gasilci, in
pohvalil njihovo kooperativnost.
»Poleg cevovoda za črpanje vode iz Save
do gasilskega doma, ki so ga uredili
Rudi in ostali člani društva, bo zaloga
vode v požarnem bazenu omogočala
večjo fleksibilnost pri gašenju večjih
požarov v vasi,« je pojasnil Čebulj. Julija, ko so obnovljen požarni bazen predali namenu, so imeli gasilci PGD Dovje tradicionalno obletno gasilsko vajo.
Letošnja vaja je bila zaradi covidnih
razmer v omejenem obsegu, poleg
domačih gasilcev so se je udeležili še
gasilci iz PGD Mojstrana in nekaj gasilskih prijateljev iz Italije in Avstrije. Prikazali so gašenje hiše, ki je že zrasla na
pogorišču lanskega požara. »Vodo smo
črpali iz požarnega bazena in iz kašte
za Katro. Preveriti smo želeli, da vse
deluje, kot je treba,« je pojasnil Čebulj.

PGD Dovje je gasilsko društvo prve kategorije, a se lahko pohvalijo z gasilskim podmladkom, okrog šestdeset
jih je, in s približno štiridesetimi operativnimi gasilci ter izvoznim časom
le tri minute. »Nabor naših operativnih nalog, posredovanj se vse bolj širi.
Pripravljeni moramo biti na tehnične,
požarne in zdravstvene intervencije. Tudi opremljenost postaja vse bolj
kompleksna. Smo v fazi nakupa nove
motorne brizgalne v vrednosti približno 17 tisoč evrov. Sofinanciranje nam
je že obljubilo nekaj donatorjev, nekaj
pa imamo prihranjenih sredstev od
praznovanja 130-letnice društva,« je
sklenil Rok Čebulj, med načrti pa razkril, da bi radi pripeljali vodo iz Mlince na vrh vasi, zaradi dostopnosti v
primeru gozdnih požarov bi bila smiselna tudi ureditev ceste na Trato.

Novo telovadišče
na prostem
V parku Triglavski gaj v Mojstrani so
julija postavili telovadišče na prostem
in jeklenico za spust, ki je že pritegnila
veliko zanimanja mlajših.
SUZANA P. KOVAČIČ
Pobudnik novega telovadišča na prostem, ki je prilagojen
različnim nivojem težavnosti izvedbe vaj in je namenjen
vsem generacijam, je bil že pred nekaj leti kranjskogorski občinski svetnik in trener smučarskih skokov Gregor
Miklič. Prizadevanja so obrodila sadove v letošnjem poletju, investicijo v vrednosti nekaj manj kot trideset tisoč
evrov je iz proračuna zagotovila Občina Kranjska Gora. Kot
je pojasnil Miklič, se je z razvojem infrastrukture v občini vzporedno pojavljalo tudi vedno večje povpraševanje po
športni infrastrukturi na prostem, predvsem v Mojstrani,
saj je Kranjska Gora podobna vadbišča že dobila (pred OŠ
v Kranjski Gori in športni park Pišnica). »Za območje Prod
v Mojstrani je že pripravljena idejna zasnova za celostno
ureditev športnega parka, ki zajema novo nogometno igrišče, atletsko stezo, igrišče za odbojko, badminton, želimo
si tudi bazen. Ker bo investiranje potekalo po fazah, sem
predlagal, da se na severnem delu območja, znotraj parka
Triglavski gaj, kjer so bila do sedaj že otroška igrala, v podaljšku tega postavi telovadišče na prostem. Po pogovoru
s projektantom IDZ je bil to tudi najprimernejši prostor za
postavitev telovadišča. Ob vstopu v park je na desni strani

Nasproti telovadišča so postavili tudi novo jeklenico za spust.
/ Foto: Gorazd Kavčič
tudi telovadno orodje, ki je dostopno za osebe na invalidskem vozičku. Menim, da je ta postavitev športnega otoka
Mojstrana, ki je bil postavljen v juliju, lep začetek do končne ureditve Prod v športno urejeno območje. K temu bomo
stremeli še naprej. Poleg tega bi v Mojstrani radi obudili
tudi trim stezo.«
Nasproti telovadišča so postavili tudi novo jeklenico za
spust, ki je že pritegnila veliko zanimanja mlajših. Občina
je v ta namen zagotovila še dodatnih nekaj manj kot enajst
tisoč evrov. Vse potrebne aktivnosti je izvedla občinska
uprava, izbrani izvajalec del je bil Taurus šport, s katerimi
so zelo dobro sodelovali. »Hvala tudi županu Janiju Hrovatu
za posluh in umestitev tega projekta v proračun,« je še dejal
Miklič, ki je pohvalil tudi Komunalo Kranjska Gora za urejenost tamkajšnje okolice. »Upam, da se bo v takem stilu na
tem področju nadaljevalo in da se Proda v prihodnosti res
uredijo v športno urejeno območje, kot je zamišljeno, saj je
že sedaj to področje lepo zaživelo. Tudi sam park s tem pridobiva novo privlačno podobo kot prostor za oddih in šport
za vse generacije,« je sklenil Gregor Miklič.

Živ spomin
na olimpijske igre
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: OKS
Olimpijske igre (OI) Tokio 2020 so končane, slovenski športniki so se zares izkazali. Zlato medaljo so osvojili kanuist
Benjamin Savšek, kolesar Primož Roglič in plezalka Janja
Garnbret, srebrno judoistka Tina Trstenjak in bronasto kolesar Tadej Pogačar. Še pred začetkom OI se je olimpijska
bakla 12. julija mudila tudi v občini Kranjska Gora. Najprej
v dolini pod Poncami, kjer je zbrane nagovoril Jure Žerjav.
Baklo so od izteka velikanke mimo planiških skakalnic ponesli mladi smučarski skakalci, tekači ND Rateče - Planica
in člani ASK Kranjska Gora. V Kranjski Gori jih je pričakal
direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, plamenico sta

nagovorila tudi olimpijca Alenka Dovžan in Robert Kerštajn.
Zaključek gostovanja v občini je bil v Mojstrani, ko so domači športniki, mladina in predstavniki Šole zdravja tekli od
planinskega muzeja do parka olimpijcev, kjer jih je nagovoril Matjaž Podlipnik.
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Devetdesetletniki, ki jim rad prisluhneš
V občini Kranjska Gora je petnajst občanov, ki so ali še bodo letos dopolnili
devetdeset let. Pet se jih je udeležilo tradicionalnega županovega sprejema.
Jože Maršič, Jože Hlebanja, Ana Kavalar, Milena Lesar in Alojz Mertelj.
SUZANA P. KOVAČIČ
Letni županov sprejem devetdesetletnikov v času nedavnega občinskega
praznika, predvsem pa eno čudovito
druženje je ob lepem vremenu običajno zunaj pod Psnakovo lipo v Zgornji
Radovni. Letos jo je zagodlo vreme, a
nič zato. Gostoljubje, okusna domača
hrana turistične kmetije pr' Psnak in
sproščeno druženje so lepo zaobjeli
njeno notranjost. V občini Kranjska
Gora je petnajst občanov, ki so ali še
bodo letos dopolnili častitljivih devetdeset let. Od tega se jih je pet udeležilo tradicionalnega županovega
sprejema. Običajno se ga udeleži več
devetdesetletnikov, a letos je k malo
slabšemu odzivu prispevalo ne samo

slabše vreme, pač pa tudi covid-19, ki
kroji naš vsakdan. "Ne glede na vse je
bil to spet en sproščen, prijeten dogodek, nad katerim sem vedno znova navdušen. V družbi občanov, ki so
dali čez že devet križev, ki so doživeli
in preživeli marsikaj v življenju in podelili svoje izkušnje. Vedno znova me
presenetijo s svojo iskrivostjo, pozitivno naravnanostjo, uzrti v prihodnost
letom navkljub. Lahko so nam samo
za vzor, in če bomo mlajši od njih
dočakali ta leta, bomo lahko samo
srečni, če bomo vsaj približno toliko
pri močeh," je povedal gostitelj, župan
Občine Kranjska Gora Janez Hrovat, ki
upa, da se bo tudi covid-19 razkadil in
da bomo znova lahko normalno zaživeli. "Druženje z devetdesetletniki sem

'podedoval' in mislim, da je to tista
pravo, medgeneracijsko sodelovanje –
kot češnja na torti."
Koliko zanimivega so imeli povedati
letošnji jubilanti in ne zamerite, ko
povzemamo samo drobec njihovega
življenja in udejstvovanja.

JOŽE MARŠIČ: RAD IMA RED

Jože Maršič se je rodil v vasi Primoži
blizu Kočevske Reke. Tudi partizanska družina je po koncu vojne morala zapustiti to območje. Kot policist je
služboval širom Slovenije. Med službovanjem na Jesenicah je spoznal bodočo ženo Pavlo, ki je bila učiteljica na
Dovjem. Ker je mislil s svojo glavo in
vztrajal pri svojih načelih, je službo na
policiji zapustil in postal varnostnik v

Od leve Jože Hlebanja, Alojz Mertelj, župan Janez Hrovat, Milena Lesar, Jože Maršič in Ana Kavalar / Foto: Gorazd Kavčič
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železarni. Nato je bil dolga leta voznik
avtobusa. Z ženo sta v sedemdesetih
letih z veliko odrekanja in lastnim
trudom zgradila hišo v Podkorenu. Sta
ponosna starša dvema hčerkama in
sinu in imata tri odrasle vnuke. Predvsem žena je bila tista, ki je lepo vzgojila otroke, da so "ljudje, kot je treba".
Danes pa z zadovoljstvom sledi poklicni poti vnukov in se čudi novotarijam
v tehniki in komunikaciji, zanima
ga politika. Pri devetdesetih še vedno
skrbno spremlja svoje otroke in vnuke,
zanima ga, kje so, kako so. Še najraje pa vidi, da ju obiščejo v Podkorenu
in se skupaj lotijo dela. Po upokojitvi
je želel ostati aktiven in se je začel
ukvarjati z živalmi. Imel je konja in
krave, danes skrbi za perutnino in eno
kravo, ne smemo pa pozabiti na psa in
mačke. "Še zmeraj imam dosti dela in
rad imam red. Vstanem zgodaj zjutraj,
da poskrbim za živali. Še vedno imam
vozniško dovoljenje in vozim avto in
traktor. Sem zdrav, le slišim slabo."

JOŽE HLEBANJA: ENE SMUČI ZA TEK
NA SMUČEH IN ZA SKOKE
Po rodu je Mojstrančan, rodil se je
petega aprila, na veliko noč, kot mu
je kasneje povedala mama. S hribi je
gor rastel, spominja se svojega pripravništva po vojni pri alpinističnem
odseku. "Vedno sem imel tudi kakšen
dober avto in sem z njim vozil Mojstranske veverice v Italijo, Švico ... Oni
so plezali, jaz sem pa hodil v hribe po
svoje. No, na Triglavu sem že bil velikokrat in tudi vse druge gore 'doma'
sem osvojil."
Ukvarjal se je tudi s smučanjem. Imel
je ene smuči – za tek na smučeh in
za smučarske skoke! S temi je skakal
na državnem prvenstvu v Planici leta
1946 na tedanji 25-metrski skakalnici.
Leta 1961, ko so bili skoki na 65-metrski skakalnici, je opravil tudi sodniški
izpit za sodnika smučarskih skokov.
Poklicno je delal v žebljarni v jeseniški
železarni. Rad je potoval, deloma službeno, še več pa zasebno. Ena vožnja z
vlakom mu še posebej ostaja v spominu. Na vlak je sedel na Jesenicah,
končna postaja je bila Moskva. Samo
vožnja od Budimpešte do Moskve je

trajala 36 ur, vendar je bila enkratna.
Spalnik, jedilni voz, stevardese v vsakem vagonu ... Poročil se je pri 46 letih,
z ženo sta si dom ustvarila na Dovjem
in se razveselila hčerke. Danes z ženo
skrbita eden za drugega. Vozniški izpit še ima in tudi na županov sprejem
se je pripeljal z avtom.

ANA KAVALAR: UČNA POMOČ
OTROKOM
Otroštvo je preživela predvsem v samostanu Šmihel pri Novem mestu,
gimnazijo je zaključila v Novem mestu, študirala pa v Zagrebu. Po poklicu
je farmacevtka, službovala je pri dveh
podjetih. Pri prvem kot analitičarka, pri drugem je vodila proizvodnjo
zdravil.
Slovenci so se v Zagrebu srečevali
vsako soboto ob šestih v Slovenskem
domu in tam je spoznala bodočega
moža, njegovi starši so službovali v
Zagrebu, a bili doma iz Rateč. Od leta
1954 je prihajala v Rateče. Najprej sta z
možem stanovala na postaji, leta 1969
sta v Ratečah zgradila hišo, v kateri
sedaj živi. Mož je pred tremi leti odšel
.... Ima hčerko, tri vnuke, vsi trije so
dokončali šolanje in so zaposleni.
"Moj konjiček je pomoč otrokom. Že
kot desetletna punčka sem šest partizanov iz nepismenosti pripravila do
pismenosti. Od takrat naprej vedno
pomagam, pomagala sem tudi sošolcem na fakulteti v Zagrebu, predvsem
Makedoncem, ker jim je šlo zelo težko
predvsem zaradi jezika. Tudi na Gorenjskem sem zelo velikim učencem
in dijakom nudila učno pomoč."
Družinsko so prepotovali vse kontinente, razen Antarktike. Vsega skupaj
so obiskali kar 112 držav.

MILENA LESAR: JOGA, PILATES ...
Otroštvo je preživela v Šmarju Sapu,
šolanje pa nadaljevala v Ljubljani,
kjer se je tudi poročila. Njena mladost
so bili časi, ki so jih zaznamovali mitingi, udarniško delo in seveda tudi
kakšen ples.
Zaradi sinove sladkorne bolezni so iskali kraj, kjer bi se lahko veliko gibal.
Zgradili so hišico v Gozdu - Martuljku, ki jim jo je leta 1966 odnesla voda,

čeprav so že pred gradnjo želeli zidati
višje, a jim takrat tega niso dovolili.
"Zdaj imamo hišo na lepem kraju na
Korziki," je povedala gospa Milena.
Poklicno je bila potnica, predstavnica
podjetja. Ima dva sinova, štiri vnuke
in štiri pravnuke.
Od junija do konca septembra čas preživlja v Gozdu - Martuljku, kjer stanuje
njen sin. Ostali del leta je v Ljubljani,
kjer je udeleženka Univerze za tretje
življenjsko obdobje in kjer se je učila
splošne in umetnostne zgodovine. V
ljubljanskih Fužinah pa obiskuje jogo,
pilates ... Do nedavnega je vozila avto,
zdaj ga je prodala, a za njene poti so
na voljo še druga prevozna sredstva.

ALOJZ MERTELJ: RAD BRSKA
PO ZEMLJI
Je domačin s Srednjega Vrha. Med
drugo svetovno vojno je bilo tako, da je
začel šolanje v slovenski šoli, nadaljeval v nemški, a brez tistega potrebnega osvojenega znanja, ki ga je kasneje
pridobil s šolanjem ob delu. Izučil se
je za kolarja, zaključil potem še nižjo,
kasneje srednjo gozdarsko šolo in se
večino delovne dobe poklicno ukvarjal
z gozdarstvom. Na gozdnem gospodarstvu so ga izbrali, da je kot vodja
skupine njihovih delavcev pozimi skrbel za pripravo snega za planiške skoke. Vsega skupaj petindvajset let. Tudi
v Srednjem Vrhu so imeli malo skakalnico in že otroci so si sami naredili
smuči. Odraščal je namreč na gorski
kmetiji, celku, kjer so imeli vse – od
žage do kovačnice.
Poročil se je, ima dva sinova (eden je
gozdarski inženir, drugi letalski inženir), eno vnukinjo in dva pravnuka.
Bil je tudi uspešen metalec varpe, član
Športnega društva Varpa.
Še vedno rad "brska po zemlji". Kdaj
ga kdo vpraša, koliko časa bo še na
traktorju, hitro odvrne, da ima v
družini dobre gene, kar se let tiče, in
da bo na njem še kar en čas. Avto še
vozi, in ko je podaljševal vozniški izpit, ga je zdravnik vprašal, ali ga bo
podaljšal tudi za traktor. "Sem mu rekel, da ja, ker rad brskam po zemlji.
In mi je zdravnik rekel: Potem pa kar
brskajte ..."
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Nova ustvarjalna dosežka Rade Polajnar
Rada Polajnar je s knjigo Šrajeva hiša – moj rodni dom dodala še en svetleč
kamenček v mozaik svojega literarnega ustvarjanja. Pesem Pod goro vas.
JANKO RABIČ
Rada Polajnar, rojena Lihteneger, z
Dovjega, upokojena univerzitetna diplomirana pedagoginja, zgodovinarka
in geografka, je bila v času uspešne
poklicne kariere desetletja in je še sedaj pomembno vpeta v delo različnih
društev in organizacij, priprave in vodenje prireditev v domačem kraju in
širše v Sloveniji. Pomembne sledi pušča na literarnem področju, pri proučevanju zgodovine in še marsičem.
Dokaz njenega stalnega ustvarjalnega
duha sta dva letošnja nova dosežka.

ŠRAJEVA HIŠA – MOJ RODNI DOM
Izdala je knjigo z naslovom Šrajeva
hiša – moj rodni dom, s katero se je
lotila raziskovanja družinskih korenin. V pomoč so ji bili izpisi iz arhivov
nadškofij Ljubljana in Maribor, Župni-

Pod goro vas
Postoj, popotnik, stoj,
poglej tja gor,
navkreber.
Na domovino,
gore, dom,
na sončno vas,
na reber.
Glej, dolge njive!
Nekdanji dih
zorečih žit
ujet je danes v polja;
žanjice smeh
in kosca vrisk
sta le odsev vesolja.
A mimo nas
teko nizdol v potokih
desetletja.
In s časom dolgo polje.
V minevanju
pod goro vas,
vas moja, moje Dovje.

Rada Polajnar
je Dovje, različna strokovna literatura,
predvsem pa ohranjeni hišni pisni
viri. Bralcem se odstira zanimiv pogled
v zgodovino, krepko v preteklost. Kot
pojasnjuje, "je Šrajeva domačija kot zaselek umeščena v Mojstrano. Priimek
posestnikov in njihovih družinskih
članov, ki so živeli na domačiji, je bil
(vsaj kar dokazujejo viri od leta 1812
pa do 1918) Lengar. V nekaterih pisnih
virih z začetka 19. stoletja je zapisano

celo Längar oziroma Lenger, še prej pa
Lembergar (1754), pa nekatere izpeljanke Lebinger, Lembiger oziroma Lemger
in Lemgar. Po letu 1918 je priimek zaradi nasledstva po ženski liniji (mater
famillias) prešel v Lihteneger. Ne glede
na priimke pa se je za hišo in polje na
jugovzhodnem robu vasi pod obronki
Mežakle ohranilo ime Šraj oziroma
Pri Štraju. Hišno ime je vpisano tudi v
Register nesnovne kulturne dediščine
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Republike Slovenije." Avtorica je svojo
rojstno hišo umestila v širši prostor in
čas, nato pa skozi zanimive opise vstopimo v čas življenja njenih prednikov. Z
dokumenti podprto gradivo vodi daleč
nazaj v preteklost vse do leta 1690. Prav
ta letnica ji je za zdaj nekakšen mejnik – vir, na katerem je gradila in nato
nizala nasledstveno linijo posestnikov
in njihovih potomcev, čeprav nekateri
viri Šrajevo hišo kot kajžo omenjajo že
v 14. stoletju. Knjiga prinaša tudi širši
vpogled v zgodovino življenja v hiši v
20. stoletju. Opisi bivanjskih prostorov,
gospodarskih poslopij in orodij, polja
in dela, ki ga je bilo treba opraviti za
preživetje na kmetiji, dajejo zanimivo
sliko takratnega časa, a nas nato bralce z besedo pripeljejo v sedanjost. Pritegnejo tudi fotografije. Ob vsem zapisanem pa ne moremo obiti pisateljičine
veščine čutnih opisov njenega odnosa
do doma in sorodnikov, do zemlje in
življenja. Rada Polajnar je z vsebino te
knjige dodala še en svetleč kamenček
v mozaik svojega literarnega ustvarjanja, prebivalcem in krajem v Zgornjesavski dolini pa osvetlila skrite delčke
minulih obdobij.

OČARALA TUDI S PESMIJO
Drugi ustvarjalni dosežek Rade Polajnar
predstavlja novo žetev na njenem literarnem polju. Odzvala se je na literarni
razpis Zveze kulturnih društev Slovenije
in Revije Primus, ki sta s posebnim poetičnim dekretom ustanovili Republiko
SloVERZijo in za njena ambasadorja
razglasili pesnika, pisatelja in vsestranskega ustvarjalca Ferija Lainščka ter pesnico, tekstopisko in kantavtorico Katarino Juvančič. Med izvirnimi sloverzi
sta odbrala najboljše pesmi, "katerih
univerzalnost presega krajevne okvire in jih preplete z unikatno, hkrati pa
(večno) aktualno pesniško govorico, ki
zmore očarati in nagovoriti tukaj zdajšnji čas in prostor", je zapisano na spletni strani www.revijaprimus.si.
Rada je bila s pesmijo Pod goro vas
med 114 prošnjami za 'državljanstvo' v
republiki SloVERZiji nagrajena z enim
izmed osmih 'pesniških potnih listov'.
Prevedeno pomeni, da je bila pesem
od vseh prispelih izbrana v ožji izbor
osmih najboljših.

Bogat program Aljaževih dni
Kraji pod Triglavom so v pričakovanju največjega
poletnega dogodka. Aljaževi dnevi, tokrat že 29., spet
obetajo program, prežet s kulturo, planinstvom in
domoljubjem.
JANKO RABIČ
Nosilno vlogo bodo imeli člani KUD
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, ki bodo
pri zahtevnem organizacijskem zalogaju moči združili s Turističnim
društvom Dovje - Mojstrana, Župnijo Dovje, Planinskim društvom Dovje - Mojstrana, Društvom GRS Dovje Mojstrana in Slovenskim planinskim
muzejem. Prireditve bodo ponovno v
čast in spoštljiv spomin na velikega
Slovenca Jakoba Aljaža, domoljuba,
planinca, graditelja planinskih postojank, glasbenika in župnika, ki je v
dovški fari preživel skoraj štiri desetletja. Za uvod bo v četrtek, 26. avgusta,
ob 20. uri Natalija Štular v Slovenskem
planinskem muzeju obudila spomine
na drzno plezalko Miro Debelak. Naslednji dan, 27. avgusta, se bo ob 17. uri

na Trgu olimpijcev v Mojstrani začel
nastop čarodeja Tonija, ob 20. uri bo
sledil koncert Trizvok (umetniško vodstvo Sebastian Bertoncelj). V soboto, 28.
avgusta, bodo ob 11. uri člani Društva
Gorske reševalne službe Mojstrana
pred Slovenskim planinskim muzejem izvedli vajo, ob 20. uri bo na Trgu
olimpijcev večer z legendarno navezo
domačih alpinistov in gorskih reševalcev, Mojstranškimi vevericami. Aljaževe dneve bodo v nedeljo, 29. avgusta,
zaokrožili v triglavski dolini Vrata. Ob
8. uri se bo izpred Aljaževega doma začel Gustlnov pohod do sedla Luknja. Ob
15. uri bo pred Aljaževo kapelo v Vratih
koncert vokalne skupine Korona, ob
16. uri bo sledila sveta maša. Organizatorji upajo na lepo vreme, sicer bodo
nekatere dogodke s prostega preselili v
pokrite objekte.

Godbeniki bodo popestrili
poletje v Kranjski Gori
JANKO RABIČ
Člani Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora so v času epidemije koronavirusa preživljali težko obdobje, ki
ga niso vajeni. Ni bilo vaj, odpadli so
številni nastopi. Po sproščanju ukrepov je bilo takoj čutiti olajšanje, spet
so prijeli za instrumente in se razveselili novih stikov s publiko. V avgustu
bodo z ubranimi koračnicami in drugimi skladbami popestrili poletna dogajanja za turiste in druge obiskovalce
Kranjske Gore. Promenadna koncerta
bodo na trgu pred cerkvijo izvedli 14.
in 28. avgusta ob 20.30. V septembru
bodo veliko časa namenili vajam za
snemanje nove zgoščenke, na kateri

bo njihov glasbeni projekt z naslovom
Ljudska zgodba. Zasnoval ga je umetniški vodja in dirigent Dejan Rihtarič. Pri izvedbi novih skladb, v katere
so vpleteni motivi slovenskih ljudskih
pesmi, poleg članov orkestra sodeluje
mezzosopranistka, solistka dunajske
državne opere Monika Bohinec, tenorist Klemen Torkar in Mešani pevski
zbor Vox Carniola. Program so že nekajkrat uspešno predstavili na koncertih, ministrstvo za kulturo je projekt
nagradilo s snemanjem zgoščenke.
Zaradi znanih ukrepov so ga morali že
nekajkrat prestaviti, sedaj pa upajo, da
bodo v začetku oktobra ustvarjeni vsi
pogoji za snemanje skladb v dvorani
Vitranc v Kranjski Gori.
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Festival Poletje pod Vitrancem se nadaljuje
Ljubitelji pristnega rokenrola in bluza in bodo na svoj račun prišli na današnjem
večernem koncertu skupine Spoonful.
SUZANA P. KOVAČIČ
Festival Poletje pod Vitrancem se odvija na trgu pred cerkvijo v Kranjski
Gori v različnih dnevih, a vedno ob istem času od 20.30 do 22. ure. Danes, 13.
avgusta, vabljeni na koncert skupine
Spoonful, ki črpa iz neprecenljive glasbene zakladnice petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih let. Izbor pesmi je
raznolik in primeren za vse generacije.
V soboto, 14. avgusta, bo koncert Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska
Gora, ki se vedno rad odzove z nastopi. V nedeljo, 15. avgusta, bo nastopila
skupina Panda, legendarna slovenska
poprokovska skupina.
Skupina El Camino bo nastopila v petek, 27. avgusta. / Foto: arhiv skupine

Počitniški program
za otroke
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je vsako soboto v avgustu od 9.
do 12. ure bogat počitniški program za
otroke in njihove starše pod vodstvom
mentorice Neli Štular. V soboto, 14. avgusta, bo delavnica Igriva arhitektura – o
tem, kakšna zanimiva začasna bivališča
in začasne stavbe poznamo. Odpravili se
boste v naravo in iz nabranega materiala
zgradili bivališča. V minulih dneh so bile
delavnice tudi v Kajžnkovi hiši v Ratečah,
konec julija pa Kekčeve ustvarjalnice v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori. S. K.

Domačin Anzhe bo nastopil v četrtek,
19. avgusta. Pozitiven song, Zate bi in
Men si kul je samo nekaj avtorskih
pesmi, ki jih bo Anzhe skupaj s skupino zaigral na koncertu, kjer ne bo
manjkalo poprokovskih uspešnic.
V nedeljo, 22. avgusta, bo festival glasbeno popestril David Kreslin, ki navdušuje z vokalom in kitaro. Na področju
zabavne glasbe deluje od leta 2009, v
tem času je sodeloval z Gregom Skočirjem, Prljavim kazalištem, Poskočnimi
muzikanti, Katayo ... Trenutno igra v
spremljevalni skupini Ines Erbus.

V petek, 27. avgusta, bo nastopila energična 'retro-party' glasbena skupina
El Camino. Njihov repertoar obsega
skrbno izbran nabor priredb svetovno
znanih uspešnic.
V soboto, 28. avgusta, vabljeni na
koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Festival bodo sklenili v
nedeljo, 29. avgusta, z zasedbo Projekt,
ki preigrava domače viže in tuje uspešnice. Organizator festivala je Turizem
Kranjska Gora (morebitne spremembe
programa zaradi korona ukrepov spremljajte na njihovi spletni strani).

Red Bull Goni Pony, tekma s slogom
Škerlovi dnevi
Pri Mešanem pevskem zboru Kranjska
Gora se že pridno pripravljajo na dvodnevne tradicionalne Škerlove dneve,
letos že šestnajste. Prvi večer, v petek,
20. avgusta, bo ob 19. uri poleg domačih
pevk in pevcev nastopil še Moški pevski
zbor Kamniška lira iz Kamnika. V soboto,
21. avgusta, pa prav tako ob 19. uri v goste pridejo Lovski rogisti iz Bohinja. K. S.

Red Bull Goni Pony je kolesarski vzpon, ki združuje dve legendi slovenskega kolesarstva – prelaz Vršič in legendarno kolo Pony. Letošnja prireditev bo v soboto, 4. septembra, s startom ob 15. uri na prireditvenem prostoru za hotelom Kompas v Kranjski
Gori. Dolžina proge je 13,5 kilometra, kolesarji pa bodo morali do cilja na vrhu prelaza Vršič premagati 801 višinski meter. Postavljenih je nekaj pravil, tako je za udeležbo obvezna polnoletnost, dovoljena so samo 20-palčna kolesa brez prestav, brez
pogonskih motorjev in brez karbonskih dodatkov ... Ob strokovnem pregledu koles
bo posebna komisija ocenila tudi originalno opremo koles ter retro opravo njihovih
lastnikov. Tekmovalec v vsaki kategoriji, ki bo imel najboljši neto čas, bo zmagovalec
tekmovanja Red Bull Goni Pony. Prijava je mogoča izključno na spletni strani www.
redbull.si/gonipony. S. K.
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Tekaški in gorniški
festival
... bo potekal v osrčju Julijskih Alp v
soboto, 21. avgusta.
SUZANA P. KOVAČIČ
Triglav Trail Run združuje različne tekaško-gorniške vsebine in dogodke, ki združujejo tekače, gornike, ljubitelje gora
… osrednji prireditveni prostor dogodka 21. avgusta bo Slovenski planinski muzej z okolico v Mojstrani.
Organiziranih bo več tekov. Triglav Trail tek je zahteven gorski tek na trasi dolžine 76,5 kilometra s 4500 metrov vzpona.
Gre za resen tekaški izziv, trasa poteka vse okrog Triglava
in je primerna le za izkušene gorske tekače, ki premorejo
odlično fizično in psihično pripravljenost. Tudi Triglav lakes tek je zahteven tekaški izziv na gorski trasi v razdalji 47
kilometrov s 3170 metrov vzpona. Trasa poteka iz Mojstrane
do planinske koče v Vojah v Bohinju. Tekači lahko izberejo
tudi krajši 26 kilometrov dolg tek Vrata Valley s 1350 metrov
vzpona, ki poteka pod severno Triglavsko steno v dolini Vrata. Trasa je primerna za tekače z osnovnim znanjem teka
po razgibanem terenu in poteh. Lumar tek za najmlajše
ljubitelje teka in družine v dolžini 3,2 kilometra ter Lumar
družinski tek ali pohod v dolžini 4,2 kilometra potekata po
naravnih in uhojenih poteh ob Triglavski Bistrici. Prijave na
teke organizator, agencija Life, sprejema do 16. avgusta.

"Triglav Akademija je butična zgodba, kjer ni bistvo v množičnem teku, ampak se družimo zaradi kvalitetnih vsebin,
veselja do teka in doživljanja naravnega okolja. Vodilo
Akademije je, da spoštujemo okolje, naravne danosti in
poskušamo naravo ohranjati takšno, kot nas je pričakala. Do narave, lokalnega okolja in ljudi imamo spoštljiv
odnos," je dejal Matej Mejovšek iz agencije Life. Partnerja
prireditve v lokalnem okolju sta Turizem Kranjska Gora
in Slovenski planinski muzej. V spremljajočem dogajanju
bo čez dan razstavni prostor, na voljo bodo lokalne jedi,
otroške delavnice, ugodnosti za ogled planinskega muzeja,
organizirani vzponi po mojstranski ferati, yoga seansa ...

Tradicionalni Andrejčkov pohod na Ciprnik
SUZANA P. KOVAČIČ
Planinsko društvo (PD) Kranjska Gora organizira vsako
prvo soboto v avgustu tradicionalni Andrejčkov pohod na
Ciprnik. "Pohod je v spomin na pokojnega Andreja Kolenca, nekdanjega predsednika PD Kranjska Gora in dolgoletnega turističnega delavca, ki je bil začetnik vodenih
pohodov na Ciprnik. Pohoda se udeleži manjša skupina
planincev, največkrat od deset do štirinajst članov. Verjetno je udeležba povezana s terminom, ker je v tem času
veliko ljudi na dopustih na morju. Pohod je nam, stalnim
planincem na tem območju, vedno v veselje in običajno startamo iz Planice ter se vračamo mimo Mojčinega
doma na Vitrancu, kjer je tudi manjši postanek z okrepčilom. Vedno se imamo lepo in smo dobre volje," je povedal
Marko Kopač, predsednik PD Kranjska Gora, kjer bi tudi v
septembru zelo radi organizirali še kakšen izlet, vendar je
vse (tako kot je sedaj običajno) odvisno od stanja v zvezi z
epidemijo covida-19.

Pozdrav s Ciprnika / Foto: PD Kranjska Gora
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Kranjskogorska
desetka
SUZANA P. KOVAČIČ
Turistično društvo (TD) Kranjska
Gora vsako leto – z izjemo lanskega
– organizira tradicionalni desetkilometrski tek Kranjskogorska desetka,
tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj. Letošnja, že 26. Kranjskogorska
desetka bo v nedeljo, 15. avgusta.
"Start za odrasle bo ob 18. uri v centru
Kranjske Gore, za otroke pa ob 17.30.
Otroci tečejo brezplačno, za odrasle
je startnina 15 evrov, v predprijavi 13
evrov. Glede na naporne čase, v katerih živimo, smo tudi organizatorji
strnili svoje vrste in se bomo potrudili, da bomo tek izpeljali kljub vsem
pogojem in ukrepom, ki se jih moramo držati. Lep in nezahteven tek

Turistično društvo Kranjska Gora je doslej organiziralo že petindvajset Kranjskogorskih
desetk. Vabljeni tudi letos! / Foto: arhiv TD Kranjska Gora
pa naj bo v užitek vsem našim udeležencem. Ne pozabite na izpolnjevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni,
testirani) in dobrodošli na naslednji

postaji serije gorenjskih tekov v prelepi Kranjski Gori 15. avgusta," je na
dogodek povabila predsednica TD
Kranjska Gora Klavdija Gomboc.

Ekskluzivno, atraktivno in tekmovalno
Kranjska Gora in s tem Slovenija bo 28. avgusta prvič gostila slovečo znamko tekov
z ovirami Spartan Race.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prizorišče bo postavljeno na pobočjih
za kranjskogorskimi hoteli, z dodatnimi zabavnimi vsebinami in animacijami pa se bo Kranjska Gora za
en dan spremenila v malo Šparto.
Tekmovalo se bo v disciplini sprint,
petkilometrski razdalji z dvajsetimi ovirami. V soboto, 28. avgusta, se
Nagrajenke križanke HIT APINEA, d.
o. o., z geslom OŠTARIJA, ki je bila objavljena v Zgornjesav'cu 6. julija 2021,
so: Marija Ahlin iz Radovljice, ki prejmeta 1. nagrado (bon v vrednosti 15
EUR), Lili Mali iz Bohinjske Bistrice, ki
prejme 2. nagrado (bon v vrednosti
10 EUR) in Ani Mihelčič iz Kranja, ki
prejme 3. nagrado (bon v vrednosti 5
EUR). Nagrajenkam čestitamo!

bo na progo podalo omejeno število
tekmovalcev (skladno z veljavnimi
odloki o zbiranju oseb na javnih prireditvah). Vsak tekmovalec se bo s
progo lahko spoprijel dvakrat, dopoldan in popoldan. Prednost pri prijavi
imajo tekmovalci, ki so se prijavili
že na lansko tekmo, ki je zaradi koronarazmer odpadla. Organizatorji
slovenske tekme, agencija Extrem,

so za letošnjo izvedbo v sodelovanju
z lastniki serije oblikovali globalnim
zdravstvenim razmeram prilagojen
format tekmovanja, ki bo, kot zagotavljajo, ponudil odmerek adrenalina
za vse profesionalne in rekreativne
udeležence.
Ambasadorka teka z ovirami Spartan
Race je aktualna svetovna prvakinja v
tem športu Rea Kolbl.

Osmič po planiški letalnici navzgor
Po letu premora se 11. septembra letos v dolino pod Poncami vrača tekaška preizkušnja Red Bull 400. Tek po letalnici bratov Gorišek navzgor velja za najtežjega in najbolj
zaželenega izmed vseh te vrste, zato se tudi letos obeta pestra in kvalitetna mednarodna udeležba. Prijave so že odprte, prijaviti se je mogoče v kategorije moških in žensk
posamezno ter v kategorije štafet 4 x 100, mešanih štafet 4 x 100 in poklicnih štafet 4
x 100. Leta 2019 je tekmovalo 1175 tekačev iz 21 držav, kar je bil rekord tekmovanja po
udeležbi. Trenutni rekord, ki ga je postavil Luka Kovačič, znaša 4 minute in 56 sekund,
pri ženskah pa 6 minut 20 sekund, najhitrejši čas je dosegla Barbara Trunkelj. S. K.

Poletne radosti učencev
v Pinei pri Novigradu
JANKO RABIČ
V otroškem letovišču Zveze društev
prijateljev mladine Jesenice (združuje društva iz občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica) Pinea pri Novigradu
se vrstijo letovanja učencev osnovnih
šol, športnikov, članov različnih društev in mladih družin. V drugi julijski
izmeni so člani Društva prijateljev
mladine Kranjska Gora organizirali
letovanje za učence Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in Osnovne
šole 16. decembra Mojstrana. Udeležilo
se ga je 72 učencev, ki so pod vodstvom
desetih vodičev preživeli lepe in razgibane počitniške dneve ob morju.
Pedagoška vodja Katjuša Krupenko je
vtise strnila: "Poleg kopanja smo za
vse pripravili različne animacije in
delavnice. Imeli so možnost preizku-

šanja različnih športov, na likovnih
delavnicah so lahko barvali majice,
slikali z nogami, izdelovali ogrlice iz
perlic, zašili obeske za ključe in podobno. Program smo pripravili tudi
ob večerih, ko so bile na voljo različne animacije, ples na plaži, filmski
večer, Pinetin rekordni večer in pravljice malo drugače. Nad ponujenimi
možnostmi so bili zelo navdušeni, k
delavnicam so pristopili z veliko interesa in želje po novem učenju. Bili so
zelo vodljivi, ubogljivi in otroško razigrani. Z letovanja so se vrnili srečni,
zadovoljni in polni novih spominov.
Želimo si, da bi se letovanja v prihodnje udeležilo še več otrok. Situacija glede koronavirusa nas je ovirala
predvsem v času pred odhodom na
letovanje, saj so bili pogoji za prestop
meje zelo spremenljivi. Kljub temu

lahko rečem, da smo letovanje izvedli
varno in uspešno. Staršem in vsem
ostalim, ki so sodelovali pri izvedbi, se
zahvaljujem za strpnost, razumevanje in pomoč, posebej Občini Kranjska
Gora za vsa sredstva, ki so nam omogočila izvedbo dejavnosti."

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brezplačno prejemanje časopisa brez
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Filmski biseri
v Kranjski Gori
Mednarodni filmski
festival v Kranjski Gori
utrjuje status butičnega
festivala. Navkljub
posledicam virusne
epidemije je z razgibanim
programom kakovostnih
filmov ter znanimi gosti
iz sveta sedme umetnosti
znova privabil mnoge
obiskovalce.
SAMO LESJAK
Mlad filmski festival – tokrat je potekala njegova peta izvedba – je s svetom filma Kranjsko Goro prvič objel
julija 2016. Ideja zanj se je porodila iz
želje po oživitvi lokalne filmske tradicije, ki sega v davno leto 1951, ko je
bil v teh idiličnih krajih posnet legendarni celovečerec Kekec, na beneškem
festivalu nagrajen z zlatim levom.
Navkljub festivalskemu dogajanju nenaklonjenim časom so organizatorji
na čelu z direktorjem festivala Matjažem Javšnikom ponosni, da jim je
uspelo sestaviti raznovrsten program
ter pripeljati goste svetovnega slovesa.
Tako je Kranjska Gora tudi letos utripala v ritmu filmskih presežkov, druženja z zanimivimi gosti ter v lepotah
kraja in srčnosti domačinov.
Festival se je ob koncu julija odvil na
treh prizoriščih – v Ljudskem domu,
na trgu v središču Kranjske Gore ter
ob jezeru Jasna. Ker je epidemija
prinesla veliko negotovosti in strahu, so z letošnjim programom želeli
ponuditi zlasti vsebine, ki dvigujejo
indeks optimizma – filmi torej kot
recept, kako premagati težke dneve.
V tekmovalni del se je podalo sedem
celovečercev, ki se vsak na svoj način
dotaknejo človeka in njegovih pravic:
Ljubezen na prvi potep, Noro veselje,

Veliki rečni mož: posneti film na Amazonki je kot osvojiti zlato olimpijsko kolajno, je
častni gost Martin Strel zaupal sogovorniku Matjažu Javšniku, direktorju filmskega
festivala v Kranjski Gori.
Šarlatan, Izbrisati zgodovino, Obtožujem, Sol solza in Mandilule. Filme je
ocenjevala strokovna žirija v sestavi:
programski direktor Grossmannovega festivala grozljivk Tomaž Horvat,
režiserka Dafne Jemeršič in igralka
Aleksandra Balmazović. Strokovna
trojka je za letošnji zmagovalni film
izbrala italijanski film Noro veselje,
ki po oceni žirije na originalen način
pokaže pot iz stanja brezizhodnosti v
življenje, ki je lahko polno veselja in
ljubezni.
Poleg nagrade zmagovalnemu filmu
so podelili tudi nagrado ajdovska deklica za izjemen ženski dosežek v kinematografiji, ki je šla v roke priznani
igralki Tanji Ribič, posebni gostji festivala. Tanja, ki jo v zimskih mesecih
čaka nov filmski projekt v mednarodni koprodukciji, se je nagrade izjemno razveselila, saj predstavlja potrditev njenega dosedanjega dela.
Posebno nagrado za doprinos k razvoju svetovne kinematografije pa je
prejel še eden izmed častnih gostov
festivala direktor fotografije Peter Zeitlinger, kandidat za oskarja za film
Srečanja na koncu sveta (2009) in najtesnejši sodelavec slavnega režiserja
Wernerja Herzoga.
Ob tekmovalnem programu so poskrbeli za kakovosten vsakodnevni otroški program, s katerim festival sledi
svojemu poslanstvu vzgajati razgleda-

no in kritično filmsko publiko. V spremljevalnem programu pred filmskimi projekcijami so se odvili pogovori z
gosti v živo. Obiskovalci so tako lahko
prisluhnili pogovorom s Tanjo Ribič in
njenim soprogom Brankom Đurićem
- Đurom, režiserjem grozljivk Tomažem Gorkičem, čigar film Idila so na
festivalu tudi predvajali; z geslom,
da je prav, da gremo vedno do konca,
sta navdušila gosta Valentina Smej
Novak in Luka Novak, na zadnji dan
festivala pa sta bila gosta z oskarjem
nominiran direktor fotografije Peter
Zeitlinger ter edinstveni maratonski
plavalec Martin Strel, ki je na njemu
lasten simpatičen način predstavil
svoj novi podvig – več kot 15 tisoč kilometrov plavanja okoli sveta, ki se
obeta naslednjo pomlad. Martin je k
projektu, ko se bo v 500 dneh spopadal
z najnevarješimi rekami in morji, povabil številne znane osebnosti iz sveta
filma, glasbe, športa in pop-kulture.
Organizatorjem je s pomočjo lokalne
skupnosti ter prostovoljcev ponovno
uspelo izvesti čarobni festival, kjer se
pod alpskimi vrhovi krešejo osupljive
filmske pripovedi, njihovi avtorji pa se
lahko družijo z ostalimi filmarji, novinarji, obiskovalci in domačini – ko
se življenje spremeni v film s srečnim
koncem. Kranjska Gora je tako poskrbela za popolno kombinacijo filmskih
ter naravnih biserov.
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Simpl sladice so
drugačne! Nobena
izmed šestdesetih,
ki jih najdete v
knjigi, ne vsebuje
olja, rafiniranega
sladkorja,
mleka, mlečnih
izdelkov ali jajc,
hkrati pa vsako
sestavlja največ
pet sestavin,
ki jih imate
najverjetneje že
doma. Večina je
primernih tudi
za alergike na
oreščke in tiste s
celiakijo ...

Mehka vezava, 19 x 21,5 cm , 180 strani
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.

18
EUR

+ po

št ni n a

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

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3 nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva mi
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 25. 8. 2021, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

DARILO

Ob naslednjem servisu vozila
podarimo tekstilne tepihe!
Izbirate lahko med tepihi, ki
so na zalogi oz. jih predlaga
Avtotehna VIS. Brezplačne
tepihe lahko prevzamete samo
s tem kuponom. Kupona ni
možno menjati za gotovino
in ga lahko unovčite dokler
je zaloga ali do 31.8.2022 ob
rednem servisu vozila.

Vozilo za popravilo?
Pripeljite ga na servis Avtotehne VIS!
Med servisom ali pa samostojno za vas opravimo
BREZPLAČNO* cenitev vozila. Izkoristite akcijo in
ugotovite, koliko je vredno vaše vozilo!
*Akcija velja samo do konca septembra 2021 v Avtotehni VIS Kranj in Škofja Loka.

MENJAMO STARO ZA NOVO!
PRIHRANITE ČAS IN DENAR!

OPEL CROSSLAND
že od 125,99 €/mesec

OPEL MOKKA
že od 137,99

OPEL CORSA
že od 99,99

€/mesec

€/mesec
BONUS do 500 €

ob menjavi staro za novo

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

*Cene in podatki veljajo na dan poslane objave v tisk. Pridržujemo si pravico do napake v tisku ali spremembe pondube. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Corsa Edition 1.2 (55 kW/75 KM);
vrednost predmeta financiranja znaša 12.740 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), začetni polog pa znaša 50 % (6.370 €). Mesečni obrok znaša 99,99 €. Obrestna mera znaša 7 % na dan 06.08.2021 in velja pri financiranju z
ročnostjo najmanj 48 mescev. Ob nakupu novega vozila Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu ekskluzivno v Avtotehni VIS dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300
€ za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna Vis d.o.o. se ne zavezuje k cenitvi ali odkupu vsakega rabljenega vozila. Akcija traja do 30. septembra 2021 ob nakupu novega Opla iz
zaloge, ki je registriran do 30.09.2021. Stroški obdelave in posla so vključeni v plačila na začetku. Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,3 – 6,9 l/100km, poraba električne energije: 15,3 –17,7 kWh/100km ter izpusti CO2: 0 – 156
g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0 – 0,0511 g/km. Trdi delci: 0,0003- 0,0010 g/km in število delcev 0,04 - 0,21 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Slike so simbolične. Več informacij je na voljo pri prodajnih svetovalcih v salonih Opel Avtotehne VIS.

