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2 | OGLASI

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

V Luninih bukvah 
je kot vedno 
Lunin koledar 
po mesecih 
s setvenimi 
podatki, vrtni 
koledar opravil v 
zelenjavnem in 
okrasnem vrtu, 
v rastlinjakih in 
visokih gredah 
ter horoskop za 
leto 2022.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

8,20
Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm  

EUR

Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

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 ča so-
pisa 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!
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občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 
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Na naslovnici: Smučanje v Kranjski Gori  
Foto: Tina Dokl
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SUZANA P. KOVAČIČ

Kranjskogorski občinski svetniki so na zadnji seji stare-
ga leta sprejeli rekordni proračun za leto 2022. Med prvo 
in drugo obravnavo so prihodke v proračunu zvišali še za 
dobrega pol milijona evrov. Kot so pojasnili svetnikom na 
seji, je planiran povečan prihodek od parkirnin, dodana je 
prodaja še enega stanovanja in garaže, po sprejetem za-
konu o izvrševanju proračuna so se občinam tudi dvignila 
sredstva za uravnoteženje razvitosti. Na odhodkovni stra-
ni je proračunski dvig za dobrega 1,6 milijona evrov. V vre-
dnosti nekaj čez 1,5 milijona evrov gre za prenos projektov, 
ki so že v teku in se bodo nadaljevali letos.
Župan Janez Hrovat se je opredelil do treh predlogov, ki 
so prispeli v času javne obravnave. Svetnikom je predlagal 
sprejem predloga odbora za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe za sofinanciranje izvedbe projekta Gorniške 
vasi (Bergsteigerdörfer). Mojstrana namreč želi pridobiti 
naziv gorniške vasi, ki jo za območje Slovenije podeljuje 
Planinska zveza Slovenije, in tako še utrditi značaj planin-

ske in gorniške vasi. Župan je podprl tudi predlog Krajev-
ne skupnosti »Rute« – Gozd - Martuljek in Srednji Vrh za 
nakup dveh miz za namizni tenis za dvorano gasilskega 
doma in Planinskemu društvu Gozd Martuljk za obnovo 
plezalne stene ter za vzdrževanje drsališča. Ni pa podprl 
predloga Krajevne skupnosti Rateče - Planica, da se v pro-
račun vključi prenova opornega zidu pri avtobusni postaji 
v Ratečah, ker so, kot je pojasnil, druge prioritete.
Dodana so sredstva za obnovo športnega igrišča pri OŠ 16. 
decembra Mojstrana, zvišana sredstva za novogradnje in 
rekonstrukcije občinskih cest, parkirišča, investicije v ko-
munalno infrastrukturo, javno razsvetljavo, sprehajalne 
poti, urbano opremo ... Sprejet je bil tudi amandma pod-
župana Bogdana Janše, da se za Nordijsko društvo Rateče 
- Planica zagotovijo sredstva za nakup štirih kontejnerjev 
za potrebe njihovih tekmovalcev (tekačev in skakalcev), s 
tem bodo trajno rešili prostorski problem društva.
Prihodki v skupnem znesku znašajo nekaj čez 14,4 mili-
jona evrov, odhodki nekaj čez 18,6 milijona evrov, razliko 
bodo pokrili iz presežka preteklih let. 

Proračun je »pod streho«

SUZANA P. KOVAČIČ

Kot pravi župan Janez Hrovat, so kranjskogorski občani 
cepljenje vzeli resno, med cepljenimi je veliko starejših, 
članov društev ... Župan hkrati poziva vse, da se v prepre-
čevanju širjenja covidne bolezni tudi samozaščitno obna-
šate, spoštujete ukrepe in da poslušate stroko. Pohvalil je 
organizacijo cepljenja in testiranja v občini. Na parkirišču 
pred Policijo v Kranjski Gori testiranje na covid-19 še na-
prej izvaja Klinika Fabjan od ponedeljka do petka od 7. do 
9. ure ter od 17. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 17. ure in ob 
nedeljah od 8. do 12. ure ter od 17. do 19. ure.
Zdravstveni zavod Zdravje je med božično-novoletnimi 
prazniki tik ob smučišču v Kranjski Gori zagotovil mobil-
no cepilno enoto. V štirih dneh so sicer cepili le 91 ljudi, a 
kot so povedali, je vsak porabljen odmerek korak naprej. 
Cepljenje je Zdravstveni zavod Zdravje z novim letom na 
tej lokaciji ukinil, če bo prišlo do spremembe, vas bodo o 
tem obvestili. 
V tem času je opazna strma rast okužb z različico omikron, 
ki je bolj nalezljiva kot različica delta. Kot pravi stroka, naj-
učinkovitejši ukrep ostaja cepljenje, ki pomembno zmanj-
ša verjetnost za težji potek covidne bolezni. V Zdravstve-

nem domu Jesenice cepijo brez predhodnega naročanja 12. 
januarja od 13. do 18. ure, 13. januarja od 13. do 20. ure, 17. 
januarja od 8. do 13. ure ter 19. in 20. januarja od 13. do 18. 
ure. Cepljenje otrok bo 20. januarja od 18. do 19. ure (priso-
ten bo pediater).

Občina ima še vedno najvišji odstotek cepljenih
Kranjska Gora je proti covidu-19 najbolje precepljena slovenska občina, 
polnoletnih občanov, cepljenih z vsemi odmerki, je že blizu osemdeset odstotkov. 

Mobilna cepilna enota je bila v Kranjski Gori. / Foto: Karmen Sluga
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Kot bi trenili z očesom, smo – zaradi vsem znanih omeji-
tev – brez velikega pompa, gala prireditev in uličnih zabav 
vstopili v leto 2022. V leto, od katerega marsikdo pričakuje 
nekakšno odrešitev. Pa naj bo to konec epidemije, bolezni s 
čarobnim imenom korona, sprememba življenjskega slo-
ga, za katero se je zaobljubil na silvestrski večer, ali mor-
da menjava političnega vodstva, vodje države ali lokalne 
skupnosti, ki mu nista bila povšeči, saj vstopamo v tako 
imenovano super volilno leto. V tem letu nas namreč ča-
kajo celo trije odhodi na volišča in štiri različni tipi volitev. 
Od volitev predsednika države pa volitev v državni zbor in 
državni svet ter na koncu v novembru še lokalne volitve, 
kjer bomo izbrali predstavnike ljudstva tudi na občinskih 
nivojih.
Veliko vas je pozitivno sprejelo nov občinski odlok o parki-
ranju, s katerim se je na področju celotne občine Kranjska 
Gora začelo urejanje mirujočega prometa. Ta je bil dolgo 
časa predmet debat in tudi pozivov prebivalcev zaradi ne-
vzdržnih razmer, še posebej ob viških turističnih sezon in 
koncih tedna. Se pa moramo zavedati, da bo treba še mal-
ce počakati, da sistem zaživi in se pokaže, kje se da stvar 
še izboljšati. Vsekakor pa sistem brez nadzora in lastne 
redarske službe, ki bo redno opozarjala in kaznovala kr-
šitelje, ne bo deloval. Skupno z obstoječim medobčinskim 
redarstvom pospešeno iščemo rešitve. 
V dneh praznikov se je ponovno pokazal izreden interes 
za naše kraje, v katerih se je dobesedno trlo turistov in ne 
nazadnje dnevnih gostov, ki s svojimi vozili najbolj obre-
menjujejo naše kapacitete in naravo tudi izven urejenih 
parkirišč. Minule praznične dni je bilo veliko upravičene-
ga negodovanja in opozarjanja na moteče dejavnike. Res 
je bila vsaka prazna površina zaparkirana. Vozila so bila 
"podtaknjena" vsepovsod, njihovi lastniki pa pričakujejo, 
da jim bo pri nas kar najbolj udobno. Ne da bi iskali izgo-
vore, vendar to ni le problem kranjskogorskega turizma, 
podobno stanje je bilo tudi v mnogih drugih turističnih 
centrih. Problem je širši in pričakovanja, da bo ugodeno še 
tako neverjetnim željam obiskovalcev, je le odraz našega 
časa. Želimo si, da bi malce "pohodili zavoro" in nekako 
omilili negativne vplive, ki jih prinaša velika obiskanost 
naših krajev. 
Obljubljam vam, da se bom s sodelavci trudil vse te moteče 
dejavnike odpraviti. Kljub temu da težav ne bomo mogli od-
praviti čez noč, lahko z rešitvami, ki med drugim vsebujejo 
vzgojo, izobraževanje in v skrajnem primeru kaznovanje, to 
sistemsko rešimo samo z aktivnostmi čez celo leto.
Vsekakor je bila najbolj odmevna zadeva v teh dneh tudi 
okvara na čistilni napravi Tabre, kjer se je pokvarilo eno 
od dveh puhal za vpih zraka v napravo. To je posledično 
privedlo do nepravilnega delovanja. O tem so bili obve-
ščeni gasilci, občinski štab Civilne zaščite in inšpekcijske 
službe, ki pa zaradi hitrega odziva pristojnih niso ugotovile 

škod ljivega vpliva na vodotok reke Save. Naj na tem mestu 
poudarim tudi dejstva, da v občini Kranjska Gora sledimo 
vsem direktivam o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v 
republiki Sloveniji. Samo v lanskem letu jeseni je Komu-
nala izdala 25 pozivov za ureditev izpustov fekalnih voda 
v vodotoke na področju naselij Rateče, Podkoren in Dov-
je - Mojstrana. Prav to in priklopi večjih objektov, katerih 
odplake so bile v preteklosti žal še vedno speljane direktno 
v vodotoke, ter novogradnje so privedli tudi do nujnosti 
povečave kapacitet obstoječe čistilne naprave. Komunala 
Kranjska Gora bo letos začela omenjena dela.
Pa naj ta uvodnik zaključim z željo, da se v naših krajih 
nadaljuje tako lepa zima, kot se je začela, in naj jo ne na-
zadnje za zimske radosti izkoristimo tudi domačini – če ne 
med prezasedenimi konci tednov, pa vsaj med tednom, ko 
le najdemo čas za rekreacijo na svežem zraku.

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

Obveščamo vas, da bo Zgornjesav'c letos izhajal vsak prvi torek 
v mesecu, le avgusta bo zaradi občinskega praznika izšel dru-
gi torek v mesecu. Še naprej bo Zgornjesav'c priložen časopisu 
Gorenjski glas, prav tako ga bodo prejela vsa gospodinjstva v 
občini Kranjska Gora. Do spremembe je prišlo zaradi odločitve 
Pošte Slovenije, da nenaslovljenih publikacij ne dostavlja več 
ob petkih. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo 
prijetno branje. Uredništvo

Spoštovani bralci Zgornjesavca!
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SUZANA P. KOVAČIČ

Med najbolj razveseljivimi sporoči-
li je bilo, da bo država Občini Kranj-
ska Gora za projekt novega prizidka k 
mojstranškemu vrtcu sofinancirala 
dobrih osemsto tisoč evrov, zato so 
ta sredstva v občinskem proračunu 
lahko preusmerili v temeljito obnovo 
športnega igrišča pri OŠ 16. decembra 
Mojstrana. Šolska ministrica Simona 
Kustec se je sestala z županom Jane-
zom Hrovatom, prizidek k vrtcu pa si 
je v spremstvu podžupana Bogdana 
Janše ogledal državni sekretar Mar-
jan Dolinšek. Ministrica Kustečeva in 
državni sekretar Dolinšek sta si ogle-
dala tudi Nordijski center Planica. Mi-
nistrica vidi nadaljnje razvojne mo-
žnosti nordijskega centra, poudarila 
pa je tudi pomen svetovnega prven-
stva v nordijskem smučanju, ki ga bo-
sta Občina Kranjska Gora in Nordijski 
center Planica gostila leta 2023. 

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH  
SREDSTEV

Tudi minister za razvoj in EU kohezij-
sko politiko Zvonko Černač se je sestal 
z županom Hrovatom ter spregovo-

ril o možnostih pridobitve evropskih 
sredstev. Podjetja, ki delujejo v občini, 
so uspešna pri pridobivanju evrop-
skih sredstev, predvsem na področju 
turizma. Vodstvo občine je ministru 
predstavilo naložbene načrte, pogovo-
rili so se tudi o ovirah, s katerimi se 
bo občina srečevala pri pridobivanju 
sredstev iz nove finančne perspektive 
2021–2027. Minister Černač je s podž-
upanom Janšo obiskal tudi vodstvo 

Komunale Kranjska Gora na Tabrah, 
kjer so mu predstavili problematiko 
pridobivanja sredstev za vodooskrbo 
in čiščenje odpadne vode.

NA OBMOČJU BELCE NUJNA TUDI 
SANACIJA GOZDNIH CEST

Državni sekretar na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) Anton Harej si je skupaj z ve-
činskim lastnikom gozda (Škofijo 
Novo mesto), predstavniki Zavoda za 
gozdove Slovenije in županom Hrova-
tom ogledal skalni podor Belca, pri-
mer naravne nesreče, ki je na območju 
Belce poškodoval tudi gozdne ceste ter 
onemogočil dostop do gozdov v za-
ledju. Udeleženci so se strinjali, da je 
nadaljnja sanacija nujna. Načrti so že 
pripravljeni, občina pa v kratkem pri-
čakuje odgovor ministrstva za okolje 
in prostor za sofinanciranje del sana-
cije ceste iz podnebnega sklada. MKGP 
čimprejšnjo sanacijo podpira v dobro 
gospodarjenja z gozdovi v zaledju in 
varstva pred razširitvijo podlubnikov.
Državni sekretar Harej je obiskal kme-
tijo pr' Hlebanju v Srednjem Vrhu, kjer 
so poudarili problematiko gospodar-

Vladni obiski tudi v Zgornjesavski dolini
Kar nekaj članov vlade je decembra v okviru regijskih obiskov na Gorenjskem 
obiskalo občino Kranjska Gora. 

Minister Zvonko Černač z županom in podžupanom Janezom Hrovatom in Bogdanom 
Janšo 

Državni sekretar Anton Harej se je udeležil skupnega ogleda skalnega podora  
Belca, primera naravne nesreče, ki je na območju Belce poškodoval tudi gozdne ceste.  
/ Foto: Primož Pičulin
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URŠA PETERNEL

Prvega januarja je vodenje Zdravstve-
nega doma Jesenice tudi uradno pre-
vzela Maja Robič iz Mojstrane. Nova 
direktorica je v jeseniškem zdravstve-
nem domu zaposlena že petnajst let, je 
zdravnica, specialistka družinske me-
dicine, dela pa kot domska zdravnica 
v Domu upokojencev dr. Franceta Ber-
gelja Jesenice. Kot je povedala, je prvi 
dve leti po zaključku šolanja delala v 
Splošni bolnišnici Jesenice, nato pa v 
ZD Jesenice na različnih delovnih me-
stih: najprej nekaj let v ambulanti nuj-
ne medicinske pomoči Jesenice kot ur-
gentna zdravnica, nato kot družinska 
zdravnica v splošni ambulanti, zdaj pa 
dela kot domska zdravnica v ambu-
lanti Doma Franceta Bergelja Jesenice. 
H kandidiranju za mesto direktorice 
jo je nagovoril dosedanji direktor Saša 

Letonja, ki se mu je konec leta iztekel 
mandat, na nov razpis pa se ni pri-
javil. Kot je dejala Robičeva, se je po 
razmisleku odločila, da se bo prijavi-
la na razpis, saj dobro pozna področje 
primarnega zdravstva. »Pomembno 
je, da ohranimo, kar je dobrega, in to 
skušamo še nadgraditi,« je dejala in 
poudarila, da ima veliko načrtov, a 
se želi najprej pogovoriti z vsemi so-
delavci, ki jih je več kot dvesto. Ena 
od največjih težav, s katerimi se bodo 
morali spopasti, bo zagotovo pomanj-
kanje kadra, je dejala, v manjši meri 
tudi zagotavljanje denarja za razvoj.
Maja Robič je sicer Ljubljančanka, ki 
že dobro desetletje živi v Mojstrani, 
ima tri otroke, »enega mačka in enega 
zajca«, doda v šali. So aktivna druži-
na, njen življenjski sopotnik vodi Pla-
ninsko društvo Mojstrana, je pa tudi 
gorski reševalec, član GRS Mojstrana.

Maja Robič nova direktorica ZD Jesenice
Specialistka družinske medicine iz Mojstrane Maja Robič je z novim letom 
prevzela vodenje Zdravstvenega doma Jesenice.

Maja Robič, družinska zdravnica iz 
Mojstrane, je nova direktorica ZD Jesenice.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

jenja v visokogorskem in varovanem 
gozdu, urejanje in financiranje goz-
dnih cest in vlak ter problem druž-
benega pritiska na gozdni prostor. 
Državni sekretar je predstavil novo fi-
nančno perspektivo, v kateri se skozi 
različne ukrepe načrtuje večji posluh 
pri kmetovanju v visokogorju.

INVESTICIJA V MUZEJ

Slovenski planinski muzej v Mojstrani 
sta obiskala finančni minister Andrej 
Šircelj in ministrica za Slovence v za-
mejstvu Helena Jaklitsch, oba navduše-
na nad bogato muzejsko zbirko in nad 
doživetji, ki jih nudi muzej. Podžupan 
Janša je ministra Širclja seznanil z na-
meravano investicijo občine v Slovenski 
planinski muzej, in sicer z nadaljeva-
njem druge faze, to je izgradnjo prosto-
rov za zbirko zgodovine alpinizma in 
alpinističnih podvigov naših alpinistov, 
kot tudi s postavitvijo moderne plezal-
ne stene in zaokrožene, celostne ure-

ditve območja na severovzhodni strani 
muzeja pri lokaciji bivaka. "Hkrati sem 
se mu zahvalil tudi za nadaljnje zagota-
vljanje sredstev v državnem proračunu, 
v okviru Zakona o TNP, za investicije v 
parkovnih občinah. Letos jih je občina 
v celoti pokoristila za asfaltiranje ob-
činskih cest v Zgonji Radovni," je dodal 
podžupan.
Ministrica Jaklitscheva je obiskala 
tudi OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

O REGIJSKI BOLNIŠNICI

Člani vlade so z župani, gospodarstve-
niki in drugimi akterji med obiskom 
gorenjske regije odprli vrsto aktual-
nih tem. Med osrednjimi temami je 
bila tudi nova regijska bolnišnica, o 
čemer so se zbrali župani Jesenic, Ra-
dovljice in Kranja – Blaž Račič, Ciril 
Globočnik in Matjaž Rakovec, predse-
dnik vlade Janez Janša in minister za 
zdravje Janez Poklukar. Dogovorili so 
se, da bodo lokacijo nove bolnišnice 

izbrali s pomočjo primerjalne analize 
vseh treh predlaganih variant. 

ŽUPAN Z OBISKI ZADOVOLJEN

Župan Janez Hrovat je bil z individu-
alnimi sestanki in skupnimi sestanki 
s člani vlade zadovoljen, ker so lahko 
poudarili svoje probleme in županova 
ocena je, da so občine v dobršni meri 
uslišane. Zadovoljen je, da bo sofi-
nanciran prizidek k mojstranškemu 
vrtcu, da so predstavniki vlade sprevi-
deli sanacijo Belce kot nujno potrebno 
... in da so na vseh področjih, kar jih 
občina pokriva na športnem delu, do-
segli soglasje za velike prireditve, kot 
sta Pokal Vitranc in Svetovno prven-
stvo v nordijskem smučanju. Kot je 
še dejal, se za prebivalce 10. in 11. člen 
Zakona o TNP lepo izvajata, sklenil pa, 
da bo nekaj stvari, tudi s prizadeva-
njem države, v občini treba še nare-
diti, predvsem varnostnih na cestni 
infrastrukturi. 
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1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 
4280 Kranjska Gora. 

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med ka-
tere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, 
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter 
zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba 
dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ter ostali projekti 
ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz 
proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispevek 
k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogo-
jev delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti 
storitev in prepoznavnosti občine. 

3. Upravičenci za dodelitev sredstev: 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci pro-
gramov oziroma projektov:
•  fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klu-

bov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebi-
vališče oziroma sedež na območju občine Kranjska Gora in 
katerih dejavnost je nepridobitnega značaja,

•  druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, 
klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oz. 
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju obči-
ne Kranjska Gora. 

Na javnem razpisu ne morejo sodelovati:
•  prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že 

prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Kranjska Gora 
oziroma so njihovi programi v letu 2022 na kakršenkoli na-
čin že financirani iz proračuna Občine Kranjska Gora,

•  gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podru-
žnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodar-
skih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih dejavnost je pri-
dobitnega značaja. 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
•  da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet raz-

pisa; 
•  da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju ob-

čine Kranjska Gora oziroma izvajajo programe oziroma pro-
jekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju 
občine Kranjska Gora;

•  da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali 
uporabo članov oziroma uporabnikov iz občine Kranjska 
Gora; 

•  da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinanci-
rani iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 in tudi 

ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine 
Kranjska Gora za leto 2022;

•  da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter za-
gotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja; 

•  da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov ozi-
roma projektov na področju, za katerega se prijavljajo; 

•  da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za 
delo; 

•  da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o inte-
griteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 158/20) neposredno od-
govorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito 
poslovanje društva ni funkcionar Občine Kranjska Gora ali 
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov dru-
žinski član je lahko zgolj član društva ali član organa dru-
štva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje 
društva v pravnem prometu.

5. Merila za vrednotenje programov oz. projektov: 

PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov 
oz. projektov so jasno opredeljeni:  do 5 točk
SEDEŽ – prijavitelj ima stalno prebivališče 
oz. sedež v občini Kranjska Gora 30 točk 
ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NO-
SILCEV programov oz. projektov iz občine 
Kranjska Gora: 
• 1–10 aktivnih članov oz. nosilcev:
• 11–20 aktivnih članov oz. nosilcev:
• nad 20 aktivnih članov oz. nosilcev:

5 točk
10 točk
15 točk

PREDMET JAVNEGA RAZPISA (program, pro-
jekt, dejavnost …) se odvija na območju ob-
čine Kranjska Gora 20 točk
PROMOCIJA – programi oz. projekti prispe-
vajo k prepoznavnosti občine:   do 20 točk
KVALITETA IN REALNOST – programi oz. pro-
jekti so kvalitetni in realno izvedljivi: do 20 točk
INOVATIVNOST – programi oz. projekti ne-
posredno ne posnemajo že izvedenih pro-
gramov oz. projektov ter vsebujejo druga-
čen pristop do 10 točk
SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo 
pri aktivnostih, katerih organizator ali soor-
ganizator je Občina Kranjska Gora: do 10 točk
REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje 
v daljšem časovnem obdobju: do 5 točk

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2022 (Uradni list RS št. 199/2021) župan Občine Kranjska Gora 
objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet 
drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022 – 

Pokroviteljstva župana
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DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo pro-
gramov oz. projektov imajo izvajalci 
• 50–60 % lastnih sredstev: 
• 61–70 % lastnih sredstev:
• 71– 80 % lastnih sredstev:
• več ko 80 %: 

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk

Prijavitelji, katerih vloge bodo točkovane z manj kot 50 točka-
mi, nimajo pravice do proračunskih sredstev.

6. Vsak prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva programa 
oz. projekta. Za vsak posamezni program oz. projekt mora iz-
polniti ločen obrazec. 

7. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa je 10.000,00 EUR.

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se 
bodo izvedli v letu 2022, in sicer najkasneje do 25. 11. 2022.

9. Razpisni rok: Razpis se začne naslednji dan po objavi 
na spletni strani www.obcina.kranjska-gora.si in v glasilu 
Zgornjesav'c ter je odprt do porabe sredstev, vendar najkasne-
je do 15. 10. 2022. V primeru predčasne porabe sredstev bo ob-
vestilo o zaključku razpisa objavljeno na spletni strani Občine. 

10. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijav-
ni obrazec, merila za sofinanciranje, vzorec pogodbe. 

11. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obraz-
cu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni 
strani www.obcina.kranjska-gora.si. 
Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Ob-
čina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, v 
zaprti ovojnici s pripisom »ne odpiraj – javni razpis pokrovi-
teljstva župana 2022« ter navedbo prijavitelja.
12. Informacije in pojasnila: Vlasta Skumavc Rabič, tel.  
04 5809 809, vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

13. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
•  postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki 

jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: komisija),
•  na prvi seji komisija določi vrednost točke, ki se do konca 

trajanja razpisa ne spremeni,
•  komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. 

vloge enkrat mesečno, in sicer do 20. v mesecu, pri čemer 
bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino Kranjska Gora 
prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oz. 
v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem me-
secu zaradi objektivnih razlogov ni mogla sestati,

•  če se komisija iz objektivnih razlogov ne more sestati več 
kot mesec dni, o tem obvesti prijavitelje,

•  prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od od-
piranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu 
poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v nave-
denem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo,

•  komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih do-
kumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in prilo-
ženih obrazcih,

•  komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za 
sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prija-
viteljev,  

•  če komisija meni, da posamezni program oziroma projekt 
izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delo-
vanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev 
oziroma je pomemben za občino, lahko takemu programu 
oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk, 

•  na podlagi izdanih sklepov se sklene pogodba med prijavi-
teljem in Občino Kranjska Gora, 

• odpiranje vlog ni javno.

Številka: 610-6/2021-3
Datum: 4. 1. 2022                                                                                                                                        ŽUPAN

Janez Hrovat

Pri Turističnem društvu Rateče - Planica so se odločili, da članom 
in ostalim sokrajanom ob novem letu podarijo poseben spomin. 
Ker jim 90-letnice društva zaradi koronačasov ni uspelo počastiti 
s posebno prireditvijo, so posneli film o njegovi bogati zgodovini. 
Tako so orisali razvoj turizma ter primerjali organizacijo prireditev 
nekoč in danes – pod okriljem društva namreč živita Vaški dan 
in srečanje na Tromeji. Izpostavili so posebnosti rateške kulina-
rike, delovanje sekcije za ročna dela, sodelovanje z vrtcem ter 
Nordijskim centrom Planica in reševanje problematike s komarji. 
Spomine so delili Vladimir Petrič, Jože Brudar, Olga Slivnik, Ma-
rija Stranig, Jerca Oman, Tomaž Kramar, Vinko Šumi, Branislav 
Oman, Anton Požar, Jurij Jeršin, Igor Brlogar, Janja Dolhar, Metka 
Šušterčič, Suzana Gregori, Tina Brlogar in Primož Oman. Scenarij 
je prispevala Karmen Sluga, za montažo in produkcijo pa je po-
skrbel Matjaž Arih z ATM TV Kranjska Gora. K. S.

Film o devetdesetletnici društva

Olga Slivnik in Marija Stranig sta predstavili delo sekcije za ročna 
dela.
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Naziv in sedež izvajalca razpisa: 
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci  in izvajalci športne 
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
• so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
•  imajo sedež v občini Kranjska Gora, delujejo za območje 

občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za 
prebivalce občine Kranjska Gora (izjema je Športna zveza 
Jesenice),

•  delujejo in imajo sedež v občini Kranjska Gora najmanj 
eno leto od dneva objave javnega razpisa, 

•  imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo 
programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

•  imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva ter evidenco udeležencev programov, 

•  nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih 
sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

•  izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim 
programom športa in razpisno dokumentacijo.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri 
izvajanju programov in področij letnega programa športa.

Izvajalci LPŠ so: 
•  športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki 

Sloveniji,
•  zavodi za šport po Zakonu o športu,
•  pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v 

športu v Republiki Sloveniji,
•  ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
•  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

javnoveljavne programe, 
•  samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 
• zasebni športni delavci. 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi:
1. Šport otrok in  mladine:
• športna vzgoja predšolskih otrok
• športna vzgoja osnovno šolske mladine
• športna vzgoja mladine
•  športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport
2. Vrhunski in kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 

4. Šport invalidov  
5. Drugi programi s področja športa:
• šolanje strokovnih kadrov 
• strokovni kadri
• športni objekti 
• informatika in propagandna dejavnost v športu
• delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na 
lokalni ravni

Višina razpisanih sredstev: 

EUR Namen EUR
150.500,00 Osnovna dejavnost športnih 

društev
6.1.1. šport otrok in  
mladine (šport v vzgojno- 
izobraževalnem sistemu):
6.1.1.1. športna vzgoja 
predšolskih otrok

1.049,00

6.1.1.2. športna vzgoja 
osnovnošolske mladine

1.905,00

6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00
6.1.1.5. športna vzgoja otrok 
in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport

7.187,00

6.1.6. kakovostni šport 72.740,00
6.1.9. športna rekreacija 9.691,00
6.1.8. šport invalidov  600,00
6.1.10. šport starejših 900,00
6.3.1. šolanje strokovnih 
kadrov 

700,00

6.3.2. strokovni kadri 50.192,00
6.3.5. informatika in 
propagandna dejavnost v 
športu

1.000,00

6.4.1. delovanje društev, 
občinskih in drugih zvez ter 
zavodov na lokalni ravni

1.791,00

5.000,00 6.3.2.3. vrhunski 
šport –športni dodatek 
kategoriziranim  športnikom

23.000,00 6.2. Športni objekti – 
vzdrževanje

178.500,00 SKUPAJ

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018 – ZNOrg in 82/2020), 7. in 10. člena Odloka o po-
stopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018) in Letnega 
programa športa Občine Kranjska Gora za leto 2022, ki ga je na 19. seji dne 15. 12. 2021 sprejel Občinski svet Občine Kranjska 
Gora, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora objavlja

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa  
za leto 2022 v občini Kranjska Gora
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Razpisna dokumentacija obsega: 
•  Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa za leto 2022 v občini Kranjska Gora 
• Prijavne obrazce 
• Vzorec pogodbe
•  Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS,  
št. 68/2018)

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame v sprejemni pi-
sarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska 
Gora, ali na spletni strani https://obcina.kranjska-gora.si/.

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena 
v razpisni dokumentaciji. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo 
ustreznih prijav, se bodo sredstva razporedila drugim izvajal-
cem športnih programov. Pristojna Komisija za izvedbo jav-
nega razpisa predlog za prerazporeditev sredstev predlaga 
županu. 

Rok za prijavo na razpis je petek, 11. 2. 2022. Vloge, ki bodo 
oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

Prijave je treba poslati v zapečateni ovojnici priporočeno po 
pošti ali oddati osebno v sprejemni pisarni na naslov: Občina 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s pripi-
som: »ne odpiraj – razpis šport 2022«.

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo 
zavržene. 

Odpiranje prijav bo izvedeno najkasneje v roku 15 dni po roku 
za prijavo na razpis in ne bo javno.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obve-
ščeni o izidu javnega razpisa.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z Odlokom 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018). 
Na podlagi predloga Komisije, ki jo imenuje župan, bo izdana 
odločba o izbiri in obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi so-
financiranja programa. Dokončnost odločbe bo podlaga za 
sklenitev pogodbe o sofinanciranju.  

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Ra-
bič, tel. štev.: 04 5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi 
na el. naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

Številka: 671-14/2021-2                                                                                   
Datum:  3. 1. 2022                                                                                                 Janez Hrovat

župan

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj – 
izpostava Radovljica je pripravil pro-
gram izobraževanja javne službe kme-
tijskega svetovanja v času od januarja 
do novembra 2022. Predavanja in de-
lavnice bodo potekali na več lokacijah 
po Gorenjskem, tudi v občini Kranjska 
Gora. Program je v celoti objavljen na 
spletni strani občine, v Zgornjesavcu 
pa napovedujemo predavanja, ki bodo 
potekala v Zgornjesavski dolini. Prvo 
predavanje bo že danes, 11. januarja, 
ob 9.30 v gasilskem domu v Gozdu 
- Martuljku na temo Prezimovanje 
drobnice na prostem. Predavala bosta 
Jernej Kovačič in Tilka Klinar. 
Naslednje predavanje bo v četrtek, 20. 
januarja, ob 9.30 na Občini Kranjska 
Gora. Na temo Pridelava vrtnin – oskr-
ba z vodo bo predavala Marija Kalan. 

V četrtek, 27. januarja, bo ob 9.30 v 
Orodišču v Srednjem Vrhu predava-
nje Ane Beden in Tilke Klinar na temo 
Ureditev prostorov za razsek mesa 
in ogled na kmetiji. V četrtek, 3. fe-
bruarja, ob 9.30 bo v Domu agrarne 
skupnosti Dovje - Mojstrana predava-
nje Problemi s klostridiji ob prehodu 
na spomladansko pašo. Predavala bo 
Klavdija Kancler. V četrtek, 24. febru-
arja, ob 9.30 bo v Domu agrarne sku-
pnosti Dovje - Mojstrana predavanje 
Tilke Klinar na temo Novosti neposre-
dnih plačil 2022 in usmeritve 2023.
Izobraževanja, ki bodo potekala v ob-
dobju omejitev zaradi covida-19, bodo 
izvedena po priporočilih NIJZ. Po ve-
ljavnih priporočilih NIJZ so se dolžni 
ravnati tudi udeleženci predavanj v 
predavalnicah. Organizator predvide-

va, da bo del predavanj sicer izveden 
v obliki spletnega seminarja, za kar se 
bo treba predhodno prijaviti, da vam 
bodo na vašo e-pošto poslali povezavo 
do predavanja. Pred vsakim izobraže-
vanjem vam bodo na e-pošto poslali 
vabilo z vsebino predavanja. Informa-
cije o izobraževanjih bodo objavljene 
tudi teden dni pred izvedbo v časopi-
su Gorenjski glas in na spletni strani 
http://kgz-kranj.si. Organizator si pri-
držuje pravico do spremembe termi-
nov in načina izvedbe zaradi korona-
virusnih razmer.
Prijava izdelkov na Dobrote sloven-
skih kmetij bo v januarju in februar-
ju 2022. Razstava Dobrote slovenskih 
kmetij bo od 20. maja do 22. maja v 
Minoritskem samostanu na Ptuju 
(kontakt Ana Beden, 04 53 53 617).

Program izobraževanja javne službe  
kmetijskega svetovanja



12 | OBČINSKE NOVICE

SUZANA P. KOVAČIČ

Javna parkirišča so razdeljena na štiri cone. Cona 1 pokriva 
ožji center Kranjske Gore in ključne turistične točke, ki so v 
času turističnih sezon najbolj obremenjene. V coni 2 je ve-
čina parkirišč v občini, cona 3 pa predstavlja parkirišča na 
obrobju in so jo vzpostavili z željo po preusmeritvi prometa 
z najbolj obremenjenih območij. Za cono 4 velja poseben 
režim, kot je predviden v dolini Vrata. Predvideli so tudi 
režim brezplačnega kratkotrajnega parkiranja v bližini po-
membnih institucij, kot so občina, zdravstveni dom, knji-
žnica, pokopališča ... Na voljo so abonmaji (letni abonma 
za občane, letni in polletni splošni npr. za lastnike počitni-
škh stanovanj, turistični 3-, 5- in 10-dnevni, letni abonma 
za zaposlene, ki v občini nimajo stalnega prebivališča). 
Letni abonma je na voljo vsem občanom občine Kranjska 
Gora. "Posameznik lahko pridobi več abonmajev, vendar 
ne več kot tri. Abonma se lahko kupi na spletni strani, 
fizično pa v Kranjski Gori v pisarni TIC od ponedeljka do 
petka med 8. in 16. uro,« so povedali na Turizmu Kranjska 
Gora. Nakup primernega abonmaja omogoča časovno neo-
mejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določe-
ne, vendar pa še ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. 
Plačilo parkirnine je možno s SMS-sporočilom, mobilno 

aplikacijo oz. na parkomatih, umeščenih neposredno na 
parkirišča. Na spletni strani www.parking.kranjska-gora.
si so objavljene informacije v zvezi s parkirišči (lokacije 
parkirišč, število parkirnih prostorov, ceniki) in tudi navo-
dila za pridobitev abonmaja. Za dodatna vprašanja so na 
voljo na e-naslovu parking@kranjska-gora.eu in na števil-
ki 04 580 94 40.

Javna parkirišča plačljiva, na voljo tudi abonmaji
Občina Kranjska Gora je skladno s sprejetim pravilnikom, ki določa javne 
parkirne površine in plačilo parkirnine, začela zaračunavati parkirnino. 

Plačilo parkirnine je možno s SMS-sporočilom, mobilno aplikacijo 
oziroma na parkomatih. / Foto: Tina Dokl

SUZANA P. KOVAČIČ

Otrokom, ki obiskujejo vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstra-
na, je prisluhnil Božiček in jih razveselil s čokolado in ka-
pami. Darila sta prispevala podjetje Veriga iz Lesc in las-
tnik Koče pri Peričniku Ivo Skumavc. Leto 2022 pa prinaša 
še eno darilo – sodobne vrtčevske prostore v novem prizid-
ku vrtca. Ravnateljica Darja Pikon je povedala, da gre za 
zelo pomembno naložbo, saj je tudi otrok v Mojstrani vse 
več. »Stari vrtec ima štiri igralnice, dve igralnici imamo 
še v osnovni šoli. Novi vrtec bo imel šest igralnic. Prostor 
v šoli pa bomo lahko uporabljali v druge namene, saj smo 
tudi v šoli prostorsko na tesnem.« Podžupan Bogdan Janša 
je povedal, da bodo letos nadaljevali drugo fazo projekta 
vrtca. »Predvidena je še energetska sanacija obstoječega 
vrtca. Vsega nismo mogli narediti naenkrat, podreti še sta-
rega vrtca, ker nismo imeli kam za ta čas preseliti otrok. 
Investicija je finančni zalogaj, skupaj v obeh fazah je oce-
njena na približno 2,5 milijona evrov. To, da je šel projekt 

malo bolj počasi, pa nam je zdaj prišlo zelo prav, ker nam 
je uspelo pridobiti sofinancerska sredstva. Vlada nam je 
za projekt vrtca namenila dobrih osemsto tisoč evrov, zato 
bomo lahko sprostili sredstva v občinskem proračunu in 
jih preusmerili v obnovo športnega igrišča pri šoli. S tem 
bomo investicijo v vrtec in igrišče zaokrožili v celoto, kar 
nam je res v veliko zadovoljstvo.«

Praznično v vrtcu

Otroci so se razveselili tudi toplih kap. / Foto: Tina Dokl
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Župan Janez Hrovat je obiskal stanovalce Doma Viharnik v 
Kranjski Gori in Doma dr. Franceta Bergelja na Jesenicah, 
jih obdaril in z njimi poklepetal. »Letošnji program sta od-
prli vaški klepetulji Darinka in Mira, ki stanovalce obišče-
ta vsaj enkrat na leto, da z njimi podelita lokalne čenče, s 
harmoniko pa je zbrano občinstvo razgrel Jaka Kern. Po-
leg župana so stanovalce obiskali še predstavniki lokalnih 
društev. Zbrane je najprej nagovorila direktorica doma Vi-
harnik Karmen Romih, nato pa župan Janez Hrovat. Po-
vedal je, da stanovalce doma rad obišče in jim prisluhne, 
zaželel pa jim je tudi vse dobro v novem letu,« so sporočili 
iz doma. V Viharniku je 55 občanov, med katerimi so tako 
tisti, ki v Kranjski Gori bivajo že vse življenje, kot tudi tisti, 
ki so kraj stalnega bivališča spremenili po prihodu v dom. 
V domu na Jesenicah jih je deset. Vsem 204 občanom, sta-
rejšim od 85 let, pa je župan poslal tudi novoletno čestitko. 

Decembra je potekalo še obdarovanje 252 otrok, letnik 
2014–2020, ki jim je darila prinesel dedek Mraz. Sredstva 
zagotovi Občina Kranjska Gora, obdarovanje pa izvede Dru-
štvo prijateljev mladine Občine Kranjska Gora.

Obdarovanje otrok in starejših 
Občina Kranjska Gora je med božično-novoletnimi prazniki poskrbela za nasmeh 
na obrazih najstarejših in najmlajših občank in občanov.

KARMEN SLUGA

»Namen projekta je zbrati starejše gra-
divo, ki ga hranijo po domačijah v Do-
lini, datira pa v čas med 16. in 19. stole-
tjem. Projekt smo uspešno začeli lani, 
nekaj gradiva je že evidentiranega, se 
je pa zaradi okoliščin, povezanih s co-
vidom-19, podaljšal za eno leto,« razlo-
ži vodja projekta, zgodovinar dr. Janez 
Mlinar iz Kranjske Gore, ki je presene-
čen nad količino že zbranih zapisov. 
»Na nekaterih domačijah smo dobili 
tudi sto dokumentov, najstarejši so iz 
17. stoletja. Vsebinsko so različni, od te-
stamentov, dednih papirjev do potrdila 
o plačilu sodne takse. Odziv je bil zelo 
dober – od Rateč do Dovjega. Oglasila se 
je tudi gospa iz Črnomlja, ki je po rodu 
iz Kranjske Gore in ima nekaj doku-

mentov kot spomin na domači kraj.« 
Danes  tovrstne listine lahko prebirajo 
le ljudje, ki so za to usposobljeni, saj 
gre za starejše pisave, ki jih ne znamo 
brati vsi. Projekt ne obsega le zbiranja 
zapisov po Zgornjesavski dolini. Drugi 

sklop dokumentov, ki jih evidentirajo, 
je v slovenskih arhivih, denimo v Ar-
hivu Republike Slovenije in Zgodovin-
skem arhivu v Kranju. Precej gradiva je 
tudi v tujih arhivih, najstarejše zapise 
pa so našli na Dunaju. »Vsak, ki hra-
ni dokumente in bi želel, da jih doku-
mentiramo, je vabljen, da se obrne na 
nas. Lahko mi pišete na e-naslov janez.
mlinar@guest.arnes.si ali pa pokličete 
na Občino Kranjska Gora, od koder mi 
bodo sporočili, da ste zainteresirani za 
sodelovanje,« sklene Mlinar. Papirji, 
ki jih boste delili z raziskovalci, bodo 
ostali v vaši lasti. Zgodovinarji jih le 
skenirajo. Originale se namreč trudijo 
pustiti čim bolj pri miru, da se ne uni-
čijo prehitro. Skenirano gradivo pa bo 
lahko ostalo dokumentirano za števil-
ne nadaljnje rodove. 

Zbiranje starih dokumentov se nadaljuje 
Projekt Hišni arhivi Zgornjesavske doline, ki ga izvaja Oddelek za zgodovino 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Občino Kranjska Gora,  
se nadaljuje tudi v letu 2022.  

Dr. Janez Mlinar
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Na smučišču smo srečali Anelko Križaj s Krke, ki je Kranj-
sko Goro obiskala po petih letih. »Kraj se je od mojega za-
dnjega obiska polepšal in moderniziral, smučišče pa po 
mojem mnenju stagnira, morda bo napredek doživel s 
predvidenim smučiščem Vitranc 2. Snega ni ravno v izobi-
lju, na smučišču so kamni, ki lahko poškodujejo smučar-
sko opremo,« je dejala Križajeva. Miha Kreft iz Prekmurja 
je v Kranjski Gori smučal prvič. »Preveč je ljudi, na smuči-
šču je gneča. Obenem so temperature relativno visoke in 
na mestih, kjer se upre sonce, je sneg stopljen. Proga je 
kratka, a za nas, rekreativne smučarje, ravno primerna, 
saj fizično ni prenaporna. Sicer pa je Kranjska Gora zame 
ena najlepših turističnih destinacij,« je pojasnil Kreft. 
V Ratečah sta tekla na smučeh Tomaž Glišovič iz Tolmina 
in Gregor Cigler iz Ljubljane. »V te kraje večkrat pridem na 
tek na smučeh, običajno le za en dan, občasno pa tudi pre-
spim v Kranjski Gori. Proge so zelo lepo urejene, dovolj je 
snega, v dopoldanskem času niti ni gneče, morda bi lahko 
srečal le več smučarskih tekačic,« je povedal Glišovič, Ci-
gler pa je dodal: »Moti me, da proga ni več povezana z ita-
lijansko, temveč sta ločeni in je za vsako treba kupiti vsto-
pnico. Cena na slovenski strani je šest evrov za cel dan, kar 
se mi zdi glede na urejenost proge primerno. Plačati pa je 
treba tudi parkirnino.« 
Saša Savšek iz Trbovelj je v Kranjski Gori silvestrovala. 
»Prijetno je, ker je veliko ljudi, obenem Kranjska Gora po-

nuja raznolika doživetja. Mi si bomo ogledali mestno je-
dro, šli na sprehod do okoliških naravnih znamenitosti. 
Želeli smo izkusiti zimo in mraz, pri nas namreč ni snega, 
Kranjska Gora pa je v tem času zimska idila,« je povedala 
Savškova. Kranjskogorsko drsališče je v času dopustova-
nja vsak dan obiskala Tadeja Erker z družino iz Ljubljane. 
»Vsak dan pridemo na drsališče, saj se nam zdi super re-
kreacija, sicer tudi smučamo, a ne tu, ker je ne smučišču 
prevelika gneča. Radi imamo zimske športne aktivnosti, 
doma nimamo primernih pogojev, Kranjska Gora pa omo-
goča vse. Navdušuje nas tudi pogled na obilje snega in oko-
liške hribe,« je povedala Erkerjeva.

Zimsko doživetje Kranjske Gore
Kranjska Gora je bila v zadnjih dneh starega in prvih dneh novega leta polna 
turistov, ki so se želeli naužiti zimske idile, se rekreirati na belih strminah, 
smučarskotekaških progah in drsališču. Gorenjsko smučarsko središče smo 
obiskali zadnji dan leta 2021. 

Kranjskogorsko smučišče je bilo polno domačih in tudi tujih 
turistov. / Foto: Tina Dokl

Zadnji dan starega leta so številni turisti izkoristili za tek na 
smučeh v Ratečah. / Foto: Tina Dokl

Drsališče v središču Kranjske Gore privablja tako mlade kot 
starejše drsalce. / Foto: Tina Dokl
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V krajih pod Triglavom v prvem delu zime vremenske 
razmere niso najbolj naklonjene ljubiteljem rekreacije in 
drugih radosti na snegu. Na svoj račun so doslej še naj-
bolj prišli ljubitelji smučarskega teka. Proge so urejene 
v Mojstrani in v Zgornji Radovni. Novi lastnik smučišča 
v Mojstrani (podjetje Altema iz Radovljice) je po pridobi-
tvi dovoljenj in po obilni snežni pošiljki naravnega sne-
ga pripravil smučišče za obratovanje, na splošno veselje 
vseh ljubiteljev smuke. Muhasta narava je kot že vrsto 
let nazaj posegla vmes, tako da je smučišče v decembru 
obratovalo le dvanajst dni. Vsem optimizma ne manjka, 
tako da pričakujejo še pošiljke naravnega snega pa tudi 
nižje temperature. Smučišče bo obratovalo od četrtka do 
nedelje, na voljo bo nočna smuka. Še posebej se smuke 
veselijo mladi, saj imajo učenci osnovnih šol iz občine 
Kranjska Gora smučanje brezplačno. »Čeprav nam zima z 
danostmi za zdaj še ni najbolj naklonjena, se nadejamo, 
da bo v nadaljevanju bolje,« poudarja predsednik Turi-
stičnega društva Dovje - Mojstrana Matjaž Podlipnik. »Za 
božične in novoletne praznike so bile vse turistične sobe 
v naših krajih zasedene, kar je dober obet za nadaljevanje 
zime in nasploh leto 2022. Večkrat sem že poudaril, da 
smo izredno veseli, da smučišče obratuje naprej. To je po-
membno na našo turistično ponudbo, za ohranitev smu-
čarske tradicije, še posebej za mlade, da jih odvrnemo 

od računalnikov. Zelo smo se razveselili, da so na naše 
smučišče začeli prihajati turisti iz Kranjske Gore. Tisti, 
ki imajo radi manj zahtevne terene, izognejo se gneči pa 
še cenovno je ugodneje. Pomembne so tekaške proge, ki 
imajo vse več privržencev. Ob tem bi posebej opozoril vse 
sprehajalce, da ne hodijo po tekaških progah, zanje smo 
posebej uredili pešpot na snegu na mojstranškem polju. 
Nekaj se najde za ljubitelje sankanja, naravno drsališče 
je odprto ob primernih temperaturah,« je še povedal Pod-
lipnik.

Vreme kroji zimsko ponudbo Mojstrane
»Čeprav nam zima z danostmi za zdaj še ni najbolj naklonjena, se nadejamo, 
da bo v nadaljevanju bolje,« poudarja predsednik Turističnega društva Dovje - 
Mojstrana Matjaž Podlipnik. 

Tekaške proge so urejene v Mojstrani in v Zgornji Radovni. 

Smučišče bo obratovalo od četrtka do nedelje, na voljo bo nočna 
smuka.

Na Turizmu Kranjska Gora so povedali, da je bila za božično-
-novoletne praznike destinacija Kranjska Gora več kot 90-od-
stotno zasedena. »To je najbolj zaželen termin, in obdobje 
med 20. decembrom in 10. januarjem je za nas izredno po-
membno, predstavlja vrhunec zimske sezone, saj takrat 
ustvarimo kar trideset odstotkov vseh nočitev,« je povedala 
Mojca Mežek, predstavnica za odnose z javnostmi na Turizmu 
Kranjska Gora. Kot je še pojasnila, so prevladovali slovenski 
gostje, ki so unovčevali tudi turistične bone. »Na žalost je bilo 
zaznati nekaj odpovedi predvsem italijanskih in avstrijskih go-
stov, ki so posledica zaostritve covidnih ukrepov v omenjenih 
državah. Prijetno pa nas je presenetilo večje število ruskih in 
belgijskih gostov.« S. K.

Zadovoljni z nočitvami gostov
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Ragor je tudi v šolskem letu 2020/21 
izvedel podjetniški krožek na Osnov-
ni šoli (OŠ) 16. decembra Mojstrana in 
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Oba 
krožka vodi mentorica Mojca Ahčin 
Rozman. Na zaključnem forumu, kjer 
sodelujejo šole iz gorenjske regije, so 
učenci predstavili svoje ideje. »Dru-
žabna igra Potepanje po Zgornjesavski 
dolini je bila zelo dobro sprejeta in 
kasneje na pobudo Vide Černe z Ob-
čine Kranjska Gora tudi realizirana,« 

je povedala Mojca Ahčin Rozman in 
dodala: »Vse šolsko leto smo delali po 
Zoomu, kar je bilo popolnoma druga-
če in tudi bolj zahtevno kot pretekla 
leta. Komunikacija v živo je namreč 
nekaj popolnoma drugega kot po ra-
čunalniku. Bilo je poučno in na koncu 
nam je uspelo, na kar sem zelo pono-
sna. Igra je luč sveta zagledala konec 
novembra.« 
Leon Šmid, Lana Legat in Maja Pin-
tar z mojstranske osnovne šole so se 
skupaj z mentorico trudili ustvariti 
zanimivo, poučno, lokalno obarvano 
igro. Da je šlo vse gladko, pa so mora-
li dodobra zavihati rokave. Zbirali so 
material, fotografije so jim odstopili 
prijatelji, risbe pa je prispevala Ahčin 
Rozmanova, ki je pohvalila prav vse 

sodelujoče. »Učenci so bili zelo pridni 
in delavni. V veliko pomoč sta nam 
bili tudi Hermina z Ragorja in Rukija iz 
grafičnega studia Zupan. Za zaupanje 
in podporo pa se moram zahvaliti tudi 
Občini Kranjska Gora.« Zaradi širjenja 
koronavirua in veljavnih ukrepov igre 
niso mogli predstaviti širšemu krogu 
ljudi, kot so načrtovali in si tudi želeli. 
A da je bil trud vsaj malo poplačan, so 
se lahko predstavili na Božičnem sej-
mu na Jesenicah v prostorih Ragorja, 
kjer so obiskovalci igro v zameno za 
prostovoljni prispevek lahko tudi ku-
pili. »Upamo, da se razmere umirijo 
in naredimo nekje v naravi srečanje 
in možnost predstavitve igre tudi za 
več ljudi, ker si otroci to res zaslužijo,« 
sklene Ahčin Rozmanova.

Igro želijo 
predstaviti več 
ljudem

»Igro smo na občini s 
ponosom uporabili za 
novoletno darilo. Družabna 
igrica je v teh časih že prava 
redkost, če pa je delo domačih 
rok, je vredna še veliko več,« 
je povedala Vida Černe z 
Občine Kranjska Gora.

JANKO RABIČ

Zaradi znanih razmer so skromno ponudbo prireditev v 
času božično-novoletnih praznikov v Zgornjesavski do-
lini, ob upoštevanju pogoja PCT, prijetno obogatili člani 
Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora s tradicional-
nim novoletnim koncertom v dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori. Pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta De-
jana Rihtariča so se tokrat odločili za nov svež program 
skladb, predvsem znanih slovenskih zimzelenih popevk 
in evrovizijskih uspešnic. Gostja je bila pevka Eva Boto, ki 
je navdušila publiko s svojimi skladbami in iz televizijske 
oddaje Znan obraz ima svoj glas. V pozdravnih besedah je 
župan Janez Hrovat izrazil veliko zadovoljstvo, da je lahko 
skupaj z Občino Kranjska Gora pokrovitelj tega koncerta, 
ki je lepo praznično darilo vsem občanom ter drugim obi-
skovalcem, ki praznični čas preživljajo v Zgornjesavski 
dolini. Izrazil je pohvalo godbenikom za ugled, ki ga pov-
sod uživajo z igranjem. To potrjujejo tudi s koncerti ter 

nastopi na odprtjih in drugih dogodkih v občini Kranjska 
Gora. Vsem zbranim je zaželel zdravo in uspešno novo 
leto 2022. 

Z godbeniki praznično v novo leto 2022
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Skupaj gradimo novo,
boljšo in konkretnejšo
prihodnost, tako da se 
v letu 2022 naš trud 
izkaže v dosežkih!

Miha Rebolj 
in Stranka Konkretno

SUZANA P. KOVAČIČ

Z nakupom enotne vstopnice obisko-
valci lahko tečejo na relaciji Rateče 
(meja z Italijo)–Ledine–Planica–Ta-
mar, tekaške proge NC Planica ureja 
dnevno. Proge so odprte vsak dan med 
8. in 17. uro, zvečer med 17. in 20. uro pa 
je na stadionu v Planici osvetljen tudi 
trikilometrski krog. Odrasli za dnevno 
vstopnico odštejejo 6 evrov, medtem 
ko otroci do 12. leta starosti lahko pro-
ge uporabljajo brezplačno. Dijaki, štu-
denti in seniorji nad 65 let za dnevno 
vstopnico odštejejo 4 evre. Na voljo so 
tudi tedenske in sezonske vstopnice, 
ki jih lahko kupite tudi s turističnim 

bonom (BON21), vendar le v osrednjem 
objektu v NC v Planici. Nakup dnevnih 
vstopnic je možen tudi na prodajnih 
mestih na vstopnih točkah na tekaške 
proge, in sicer na Ledinah, pri gostilni 
Ponca v Ratečah med 8. in 16. uro ter v 
Hotelu Dom Planica med 7. in 22. uro. 
Na vstopnih točkah Gostilna Ponca, 
Ledine in NC Planica so urejene tudi 
parkirne površine. »Žal nam iz sose-
dnje Italije uradno še ni uspelo pri-
dobiti vseh ustreznih dovoljenj, ki bi 
omogočala urejanje in zaračunavanje 
trase na področju med mejnim preho-
dom in Belopeškimi jezeri. Trenutna 
situacija na mejnem prehodu, ko se 
brez soglasja Občine mimo upravljav-

ca tekaških prog urejajo tekaške proge 
in se zanje celo zaračunava, presega 
naša pooblastila in manevrski pro-
stor za skupen dogovor. Žal je situa-
cija med uporabniki povzročila precej 
zmede, saj so bili prejšnja leta vajeni, 
da lahko pri mejnem prehodu prosto 
prehajajo z ene strani meje na drugo. 
Vsi naši napori so usmerjeni v skupni 
dogovor z italijansko stranjo. Želimo 
si, da bi tekačem lahko omogočili tek 
na obeh straneh,« so pojasnili na Tu-
rizmu Kranjska Gora. Lokalnega pod-
jetnika, ki samoiniciativno ureja pro-
ge na italijanski strani in jih tekačem 
na meji tudi zaračunava, smo poklica-
li, a tega za medij (še) ni komentiral.

Enotna vstopnica na slovenski strani
Nordijski center (NC) Planica je z letošnjo sezono prevzel v upravljanje tekaške 
proge od Rateč (od meje z Italijo) do Planice in naprej v Tamar.
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Po napadu fašističnih sil na nekdanjo Jugoslavijo so 9. 
aprila 1941 italijanske enote zasedle tudi Dovje in Mojstra-
no. Postavile so graničarske postaje in naseljevale svoje 
ljudi. Po odhodu italijanske vojske so se ljudje oddahnili, a 
ne za dolgo, saj so namesto njih prišli Nemci. Ti so najprej 
popisali prebivalstvo in ponemčili vse napise in imena. 
Izgnali so nekaj pomembnih ljudi in začeli izvajati areta-
cije od Rateč do Mojstrane. Krajani so čutili gorje, ki se je 
zgrnilo nadnje, a poti iz nesreče niso videli. Rešitev jim je 
ponudil zavedni Slovenec Jaka Rabič z Dovjega s svojimi 
najožjimi sodelavci. Sestajal se je s prijatelji izpred vojnih 
let, zbiral zavedne krajane in na Dovjem ustanovil OF. 
Krajani so se pripravljali na upor, a Jaka je zaradi varnosti 
odšel v Cankarjev bataljon. Priprave za upor, ki je bil dolo-
čen za 16. december, so potekale v največji tajnosti. V ljudeh 
je tlela želja, da bi čim prej izgnali sovražnika in svobodno 
zadihali. Načrt upora je bil razorožiti orožniško posadko na 
Dovjem in posadko graničarske grupe na Velikem bregu v 
Mojstrani. Do akcije je prišlo v večernih urah. Razorožili so 
orožnike na Dovjem, pridobili nekaj orožja. Po tej zmagi so 
uporniki pot nadaljevali v Mojstrano na Veliki breg in na-
padli graničarsko kasarno. Prišlo je do boja in padel je prvi 
borec Alojz Rabič z Dovjega, star šele 25 let. To je bil Jakov 
brat. Takrat se je kraj ovil v črnino. 
Druga skupina upornikov se je odpravila na Belco, tretja 
skupina je zaprla cesto proti Jesenicam, podirala je drevje 
in tako preprečila Nemcem dostop v Mojstrano. Ko so po-
čili prvi streli v Mojstrani, so zaslutili, da nekaj ni prav. 
Po končani akciji so se vsi uporniki zbrali za Oreharjem na 
Dovjem. Vsi premraženi so nadaljevali pot v Mlinco, nato na 
Vrse v Karavanke. S seboj so vodili tri nemške ujetnike. Bila 

je mrzla zima in snega do pasu. Nemci so podivjali, ko so 
spoznali, da se vaščani upirajo in da so odpeljali tri nemške 
orožnike. Obkolili so Dovje, aretirali vaščane in jih zasliševali. 
Grozili so, da bodo požgali vas in postrelili vse moške. Prav 
zato so uporniki izpustili tri zajete orožnike in jih pripeljali v 
vas. Toda Nemci obljube, da se jim ne bo nič zgodilo, niso dr-
žali. V dobrem tednu so aretirali in odpeljali v Begunje več kot 
sto vaščanov. Januarja 1942 so Nemci zažgali vse staje v Kara-
vankah, a so uporniki ponovno ustanavljali kurirske postaje. 
Nekateri vaščani so pri zaslišanju klonili, mnogih niso zlo-
mile niti najhujše muke. Po zaslišanju je prišlo najhujše. 
Letak je 12. februarja 1942 naznanil prebivalstvu, da je bilo 
v Begunjah ustreljenih 16 talcev. Med njimi je bilo devet 
upornikov z Dovjega in Belce. Drugi zajeti so romali skozi 
koncentracijska taborišča. Nekateri so bili po več mesecih 
trpljenja izpuščeni in so se izmučeni vrnili domov. Štiri-
indvajset vaščanov je bilo mučeniško umorjenih v tabori-
ščih. Kako velik je bil krvavi davek v občini Kranjska Gora, 
pripovedujejo vklesana imena na ploščah in spomenikih v 
vseh krajevnih skupnostih. Poleg številnih žrtev je Mlakar-
jeva družina z Dovjega izgubila štiri sinove. 
Težko si predstavljamo trpljenja vseh, ki jih je vojna dole-
tela na domovih, pognala v boj, izgnanstvo in begunstvo, 
v zapore in koncentracijska taborišča. Na drugi strani pa 
njihovih hrabrih dejanj, ki so ohranila vrednote: enotnost, 
solidarnost, odločnost in pogum. Zaradi vseh teh dogod-
kov KS Dovje - Mojstrana 16. decembra praznuje krajevni 
praznik in tudi šola v kraju nosi ime po dnevu upora. Uli-
ca Alojza Rabiča pa se imenuje po padlem prvoborcu. (Po 
zapisu Sonje Mirtič, predsednice ZB za vrednote NOB Dovje 
- Mojstrana v občini Kranjska Gora)

Zgodovina nas uči, ne pozabimo preteklosti
Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana je 16. decembra praznovala krajevni praznik. 
Lani so zaznamovali tudi več osemdesetih obletnic: upora proti okupatorju, dovške 
vstaje, smrti prvoborca Alojza Rabiča z Dovjega in izseljevanja občanov. 

Graničarska karavla na Velikem bregu v Mojstrani, kjer je 16. 
decembra 1941 pod streli padel prvoborec Alojz Rabič

Spominska plošča v spomin na Alojza Rabiča z Dovjega / Foto: 
Jože Mirtič
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JANKO RABIČ

Pri izvajanju programov so v društvu veseli vse strokovne 
pomoči zdravstvenih ustanov, pri zagotavljanju finančnih 
sredstev pa pomoči občin, od koder so člani. To velja tudi 
za Občino Kranjska Gora, ki sredstva zagotavlja preko jav-
nih razpisov za humanitarne dejavnosti, pomoč pa nudi 
tudi v drugih oblikah. Želijo si, da bi se iz občine v društvo 
vključilo še več prebivalcev, ki se soočajo s to boleznijo ozi-
roma bi radi pomagali pri delovanju društva. 
V koronačasih so bili pri Društvu diabetikov Jesenice ve-
seli, da jim je z enoletnim zamikom konec lanskega leta 
v dvorani Gledališča Tone Čufar na Jesenicah uspelo ob 
spoštovanju vseh ukrepov izpeljati prireditev ob 35-letnici 
društva. Združili so jo s 65-letnico Zveze društev diabetikov 
Slovenije ter svetovnim dnevom sladkorne bolezni. Pred-
sednica društva Sonja Ravnik je v govoru poudarila, da gre 
priznanje in zahvala več generacijam, ki so 35 let gradili 
temelje društva, vlagali energijo, znanje in voljo za skrb za 
osebe s sladkorno boleznijo. Predsednik Zveze društev di-
abetikov Slovenije Robert Gratton pa je med drugim dejal, 
da so izvajalci državnega programa za zgodnje odkrivanje 
in preprečevanje sladkorne bolezni, organizirajo tekmova-
nja o znanju o sladkorni bolezni, ki je edinstveno v svetu, 
poleg tega pa izvajajo predavanja, delavnice, športne in 
rekreativne dejavnosti. Na prireditvi so zaslužnim za za-
vzeto delo pri uresničevanju programov podelili priznanja. 
Za vse je bila prireditev prijetna sprostitev v težkih časih, z 
bogatim in kvalitetnim programom so jo obogatili Kvintet 
Vintgar z Blejske Dobrave, mezzosopranistka Monika Bohi-
nec ob spremljavi Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska 
Gora ter pevki Ana Soklič in Alja Wolte Sula.  

Prizadevanja za obvladovanje sladkorne bolezni
Pri Društvu diabetikov Jesenice, ki združuje člane iz sedmih občin Zgornje 
Gorenjske, dejavnosti prilagajo koronarazmeram. V ospredju je pomoč članom in 
prebivalstvu pri obvladovanju, preprečevanju in širjenju sladkorne bolezni. 

Predsednica Društvu diabetikov Jesenice Sonja Ravnik

IŠČEMO SODELAVCE 
(m/ž), ki so pripravljeni sprejeti izzive obdelave  
nerjavne pločevine, si želijo novih izkušenj, znanj  

in imajo motivacijo za delo.

Če si želite delo s super sodelavci, vam poleg tega nudimo 
tudi dolgoročno zaposlitev s stimulativnim plačilom. 

Svojo predstavitev nam lahko pošljete po klasični pošti 
NIRO STEEL, d. o. o., Cesta železarjev 8 d, 4270 Jesenice  
ali na info@nirosteel.si. 

www.nirosteel.si

Člani skupine Triglavski zvonovi ohranjajo ljudski običaj kole-
dovanja in so se v petek podali po vaseh krajevne skupnosti 
Dovje - Mojstrana. Veljalo pa je: če jih srečate, jim prisluhnite 
na razdalji. Predsednik KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana Mar-
sel Gomboc je napovedal še nekatere druge dejavnosti društva: 
»Ročna dela in klekljanje so priložnost posebej za tiste, ki želite 
z Jano ponoviti ali usvojiti znanje klekljanja čipk. Vabljeni, da se 
jim pridružite vsak torek od 15. do 17. ure. Telovadba za žene z 
Dino je vsak torek in četrtek od 19. do 20. ure (telefonska števil-
ka 040 767 882).« Kot je še dodal Gomboc, je pri vseh društve-
nih dejavnostih v ospredju odgovornost za zdravje. S. K. 

Ročna dela in telovadba za žene
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SUZANA P. KOVAČIČ

V Ljudskem domu v Kranjski Gori je bilo na večer 13. de-
cembra zelo živahno, saj je v dvorani potekal božično-no-
voletni koncert kranjskogorskih učencev glasbil Glasbene 
šole Jesenice – dislociranega oddelka Kranjska Gora. "Večer 
so oblikovali učenci na violini, kljunasti flavti, flavti, kla-
virju, kitari, harmoniki in pevci. Hvaležni in ponosni smo, 
da so učenci in njihovi učitelji pripravili zanimiv glasbeni 
program, lepo okrasitev dvorane in nasploh prijeten večer. 
Kranjskogorski učenci so tudi v petek, 17. decembra, na-
stopili v Domu Viharnik. Z glasbenim programom in otro-
ško igrivostjo so stanujočim popestrili petkov dopoldan," 
je povedala Karin Vrhnjak Močnik, pomočnica ravnateljice 
Glasbene šole Jesenice.

Praznične melodije v Ljudskem domu

Lucija Grilc (flavta 4. r), Lenart Grilc (kitara 3. r), Joseph Haydn: 
Serenada, mentorja Barbara Sirc in Simon Krajnčan Fojkar

SUZANA P. KOVAČIČ

Spletne brihte so projekt A1 Slovenija in zavoda Varni inter-
net, njegov namen je osnovnošolce seznaniti z varno rabo 
interneta ter jim dati ustrezne veščine, znanja in samoza-
vest, da bodo pripravljeni za življenje na spletu. »Internet 
in digitalne tehnologije otroci pogosto jemljejo lahkotno in 
se ne zavedajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo. Prav 
zato se nam zdi pomembno, da se izobrazijo o varni rabi, še 
posebej v tem času, ko veliko šolskega dela poteka tudi na 
računalnikih, učenci pa so pogosto brez nadzora staršev,« je 
povedala ravnateljica OŠ 16. decembra Darja Pikon. 
Strokovnjaki zavoda Varni internet so za učence od četrte-
ga do šestega razreda pripravili delavnico Predno na splet, 
pamet v roke vzet!, ki se osredotoča predvsem na prevare, 
zlorabe in spletno nasilje. Učencem od sedmega do devete-
ga razreda pa je bila namenjena delavnica Z mobilno na-
pravo brskam tisto pravo!, ki spodbuja kritično razmišlja-
nje o digitalnih sledeh, ki jih puščajo za seboj. »Pozdravljam 
iniciativo A1 Slovenija, ki razume pomembnost varnosti 
pri uporabi spleta in tehnologij, in osnovnih šol, ki se za-
vedajo, da so tovrstna znanja za otroke enako pomembna 
kot druge šolske vsebine,« je poudaril vodja izobraževalnih 
programov zavoda Varni internet Tilen Dominko. Izobra-
ževalnim doživetjem v Mojstrani se je pridružil izvršni di-
rektor A1 Slovenija Lovro Peterlin, ki je zavodu Varni inter-
net predal donacijo v višini 15 tisoč evrov za nadaljevanje 
digitalnih izobraževanj otrok in mladostnikov. »Osnovno 

vodilo družbe A1 Slovenija je povezovanje uporabnikov pri 
delu, življenju in zabavi, kar prinaša ogromno pozitivnih 
zgodb, a hkrati odpira vrata prevaram in nevarnostim. Od-
govornost do ljudi razumemo kot pomemben del svojega 
poslanstva, zato sredstva in znanje usmerjamo v digitalno 
izobraženost otrok in mladostnikov, da bo njihova upora-
ba spleta in digitalnih tehnologij varna in premišljena,« 
je povedal Peterlin. Do leta 2023 želijo v digitalno izobraže-
vanje vključiti 12 tisoč slovenskih otrok in mladostnikov.

Spletne brihte v mojstranški šoli
Na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana so se učenci od četrtega do devetega 
razreda na decembrski šolski dan udeležili izobraževalnih doživetij Spletne brihte.

Učenci so se na izobraževanju veliko novega naučili; da splet ni 
samo zabaven, ampak da tudi spletno nasilje dejansko obstaja. 
Da je treba biti posebej previden, kaj objaviš na spletu, in da 
morajo biti spletne naprave bolje zavarovane, gesla zapletena ...



KARMEN SLUGA

Na Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora je bilo pred 
počitnicami živahno. Najprej so v četrtek pripravili pro-
slavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Na njej so na-
stopali učenci od prvega do petega razreda, učenci višjih 
razredov pa so bili gledalci. Nastopajoči so se predstavili s 
pevskimi točkami, rdeča nit proslave pa je bila zgodovina 
prizadevanj za samostojnost Slovenije, od Avstro-Ogrske 
prek Kraljevine SHS, Jugoslavije do samostojne Slovenije, 
s poudarkom na plebiscitu. Zadnji dan pred božično-no-
voletnimi počitnicami so pripravili še t. i. Palačinka party. 
Na njem devetošolci poskrbijo za palačinke, vaflje, pijačo, 
srečelov in zanimive igre. Ostali učenci pa ponujeno kupijo 
in s tem prispevajo za končni izlet devetošolcev.

Pred počitnicami proslava in zabava

Nastop prvošolcev

SUZANA P. KOVAČIČ

»Staranje prebivalstva in vse večja odtujenost med genera-
cijami sta izziva, s katerima se soočajo številna območja, 
med drugim tudi občina Kranjska Gora. Da bi medgenera-
cijski prepad zmanjšali, na Razvojni agenciji Zgornje Go-
renjske že vrsto let izvajamo projekt Mladi razveseljujemo 
starejše. Osnovni namen projekta, ki ga financira Občina 
Kranjska Gora, je otrokom približati razumevanje oseb v 
vseh starostnih obdobjih ter starostnikom skozi različna 
medgeneracijska srečanja/aktivnosti popestriti vsakdan 
in povečati njihovo socialno vključenost,« je povedala Ur-
ška Luks iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
Kot je dodala, so morali izvedbo projekta v letu 2021 zaradi 
koronarazmer prilagoditi. »Aktivnosti smo prilagodili na 
način, ki ni ogrožal otrok in starostnikov, je pa še vedno 
omogočal doseganje ciljev projekta.«
Na dveh glasbenih popoldnevih v domu Viharnik so stano-
valce razveseljevali mladi glasbeniki, ki svoje veščine raz-

vijajo pod mentorstvom lokalnega glasbenika Jaka Kerna. 
»Tretja aktivnost pa je zaradi ponovnega poslabšanja raz-
mer potekala malo drugače kot po navadi. Odločili smo se, 
da v predprazničnem obdobju nekaj najstarejših občanov 
razveselimo z ročno pobarvanimi ptičjimi hišicami. K sode-
lovanju smo zato povabili obe osnovni šoli – OŠ 16. decembra 
Mojstrana in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Otroci so ob 
mentorstvu učiteljic za likovno vzgojo pobarvali in okrasili 
več lesenih ptičjih hišic. Da so ptičje hišice romale v prave 
roke – do starostnikov, ki jih je tovrstna gesta otrok najbolj 
razveselila, pa sta nam pomagala predsednik Društva upo-
kojencev Dovje - Mojstrana Izidor Podgornik in predsednik 
Društva upokojencev Rateče - Planica Justin Mrak,« je še po-
jasnila Urška Luks. 

Mladi razveseljujejo 
starejše
Namen projekta Mladi razveseljujemo 
starejše je otrokom približati 
razumevanje oseb v vseh starostnih 
obdobjih ter starostnikom skozi 
različna medgeneracijska srečanja 
popestriti vsakdan in povečati njihovo 
socialno vključenost.

Otroci so ob mentorstvu učiteljic za likovno vzgojo pobarvali in 
okrasili več lesenih ptičjih hišic. / Foto: Marta Mertelj
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SUZANA P. KOVAČIČ

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so lani na 
enem od muzejskih večerov gostili Franceta Vogo, častnega 
občana občine Kranjska Gora. Za sedemdeseti rojstni dan 
si je podaril darilo – pot Camino de Santiago, ki je sprejeta 
v evropsko kulturno dediščino in je pod okriljem Unesca. 
Sam sebi je želel dokazati, da pri teh letih to še zmore. V 
28 dneh je leta 2018 prehodil sedemsto kilometrov. Le en 
zelo majhen del poti, ko je tako pihalo, da bi človeka kar 
odneslo, se je peljal z avtobusom. Dve uri in pol dolgo pre-
davanje na muzejskem večeru je naslovil Moj Camino – 
moja pot in povedal nekaj o zgodovini, spreminjajoči se 
pokrajini, še največ pa o novih življenjskih izkušnjah in 
stkanih prijateljstvih. Preden je odšel na pot, se je naučil 
štiristo španskih besed.
V Santiago vodi več poti (približno osem) z vseh strani 
Evrope in bližnjega vzhoda. Francoska pot (Camino Fran-
cés), ki jo je prehodil Voga, je ena od njih. Začne se v kraju 
Saint-Jean-Pied-de-Port na meji med Francijo in Španijo. 
Ta je bila njegovo izhodišče do cilja, Santiaga de Composte-
la, svetišča svetega Jakoba.

Voga je na poti fotografiral samo stvari, ki so se mu zde-
le malo bolj neobičajne, raje se je več pogovarjal z ljudmi. 
»Ena fotografija je iz nekega vinograda, na tabli je pisalo: 
Spain is pain. Španija je bolečina. Ali če hočete – Španija je 
boleča. To je pa res,« je povedal Voga. Največja težava niso 
bili premagani metri (občasno tudi višinski) in kilometri 
in kakšen strm klanec, ampak, kot se spominja, pripeka – 

ne glede na to, da je hodil jeseni. Vsako jutro je krenil dalje 
pred sončnim vzhodom, kakih trikrat tudi zgrešil smer. 
A kar ga je najbolj presenetilo, je bilo to, da ko se je noč 
prevešala v dan, ni slišal petja ptic, kot ga običajno sliši 
pri nas.
Najljubši posnetek mu je jesenska pokrajina vasi Lorca. V 
Burgosu si je ogledal katedralo, »najlepšo cerkev mojega 
življenja«. Galicija je bila s peščenimi potkami in evka-
liptusi nekaj najlepšega. Srečal je tudi mlajšo Korejko, ki 
ga je povprašala, zakaj hodi sam. »Imam prijatelje, pa so 
prestari,« ji je povedal. Korejka mu je dejala, da njeni so 
pa preveč zaposleni. Kot sta še ugotovila, se na Caminu 
srečata dva popolna tujca in si zaupata stvari, ki jih doma 
niti najboljšemu prijatelju ne bi.
»Ni enostavna pot, vse sem opisal realistično, brez olep-
šav.« Tudi križi so na poti, ti označujejo smrt pohodnikov. 
En križ ga je posebno prizadel. Dekle iz Verone je končala 
Camino kot Pot in svojo življenjsko pot.
Francetovih zgodb je seveda za knjigo. Ko je hodil zadnje 
štiri kilometre skozi Santiago de Compostela, je vsa moč, 
vsa energija začela odtekati iz njega. »Mimoidoči ljudje so 
me spodbujali: »Daj, zdrži!« Točno opoldne je prišel pred 
katedralo. Energija se je povrnila. Šel je v urad za romarje 
po certifikat, tam preverijo papirje. Romarsko listino na 
poti pa moraš imeti, ta ti odpre vrata tudi v poceni preno-
čišča. Z Rusom Sergejem sta skupaj spila še zadnji viski, 
potem pa je bil čas za vrnitev domov.
Na poti je srečal novinarko Kanala A, ki je delala reportažo 
o Caminu. »Niso bogastvo Camina cerkve, palače, ampak 
so bogastvo ljudje.« To ji je povedal France Voga.

Na muzejskem večeru Moj camino – moja pot
France Voga z Dovjega si je za sedemdeseti rojstni dan podaril Camino de Santiago 
– oziroma kot pove: pot v Santiago. 

France Voga v dvorani Slovenskega planinskega muzeja in na cilju 
poti v Santiagu de Compostela / Foto: Tina Dokl

V Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem je bil v soboto, 8. ja-
nuarja, literarni večer, na katerem so gostili Franceta Vogo, ki je 
predstavil svojo knjigo basni Zgodbe iz našega gozda. Z gostom 
se je pogovarjal Tomaž Pšenica. Knjigo basni za otroke z nau-
kom za odrasle Zgodbe iz našega gozda je ilustrirala domača 
akademska slikarka Špela Oblak. France Voga, častni občan 
občine Kranjska Gora, je tudi plodovit literat. Do sedaj je izdal 
dvanajst knjig, polovico v samozaložbi. S. K. 

Zgodbe iz našega gozda

»Vsak, ki gre na to pot, ima svoj razlog, cilj. 
Nekateri gredo iz verskih razlogov, večina iz 
športno-rekreativnih, jaz pa sem želel sam sebi 
dokazati, da pri teh letih to še zmorem.«
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Na ogled Ledenega kraljestva v sotesko Mlačca pri Mojstrani 
tudi letos vabi domačin Pavel Skumavc, ki vsako leto ure-
di pravljično deželo. Letos se mu je pri oblikovanju ledenih 
skulptur pridružil Žiga Vogrin, sicer pa pri pripravi prizorišča 
pomaga kar nekaj domačinov. Pot se pne ob potoku med v led 
odetimi drevesi, brvmi, potočki, jezerci in vodometi, mimo 
mlina do gorenjske vasice s cerkvico … Čez grajski hodnik 
se obiskovalci podajo do ledenega prestola, na katerega se 
najmlajši lahko tudi povzpnejo. Pot vodi tudi mimo rudni-
ka ledenih kristalov in Galerije polarnih vetrov. Vsako leto 
je v Ledenem kraljestvu kaj novega, zdaj je dobilo še mnoge 
zanimive živalske prebivalce izpod spretnih rezbarskih rok, 
v hlevčku pod 25 metrov visokimi lednimi slapovi vas bo pri-
čakala Sveta družina v naravni velikosti, v galeriji pa si lahko 
ogledate fotografije skoraj dvajsetletnega ustvarjanja v kra-
ju pod Triglavom; gledaliških predstav, Ledenega kraljestva, 
plezalnega vrtca in celo sanjske zimske poroke. Foto kotički 
pa so namenjeni ustvarjanju spominov.
»Ledeno kraljestvo bo odprto, dokler nam bodo to omogočale 
vremenske in epidemiološke razmere. Da bo sprehod kar se 
da varen in prijeten, vas prosimo, da se predhodno seznani-
te s splošnimi informacijami, povezanimi z obiskom, ki jih 

najdete na naši spletni strani. O morebitnih spremembah 
pa vas bomo obvestili tudi na FB-strani Ledeno kraljestvo 
Mojstrana,« je pojasnil Skumavc. Do konca januarja bo ob 
petkih predvidoma odprto od 14. do 19. ure, ob sobotah in ne-
deljah pa od 10. do 19. ure. V soteski Mlačca Pavel Skumavc 
vsako leto zamrzne tudi pobočja soteske in uredi varova-
lišča, tako da nastane edinstven ledno-plezalni vrtec. Za 
plezališče skrbi ŠD lednih plezalcev Mlačca - Mojstrana.

Ledeno kraljestvo v Mlačci
... vabi na zimsko pravljično pot, ki se pne ob potoku med v led odetimi drevesi, 
brvmi, potočki, jezerci in vodometi, mimo mlina do gorenjske vasice s cerkvico. 

Pavel Skumavc in Žiga Vogrin / Foto: Tina Dokl

JANKO RABIČ

Planinska zveza Slovenije je v sodelovanju s Planinskim 
vestnikom in podjetjem CEWE petič razpisala fotografski 
natečaj z naslovom Ljubim gore. Med obiskovalci gora je 
spet naletel na veliko zanimanje, saj so številni na planin-
skih poteh in vzponih na vršace svoja doživetja vtisnili v 
trajen spomin s fotografijo. Ocenjevalna komisija je imela 
težko nalogo, da je med 157 fotografijami 57 avtorjev iz-
brala najboljše. Odločila se je za trinajst fotografij, ki jih je 
prispevalo dvanajst avtorjev. Nagrade so avtorjem podelili 
decembra v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. 
Prvo nagrado je prejel Tadej Strah za fotografijo Surovost, 
nekje pod Malo Mojstrovko, drugo Bogdan Bricelj za foto-
grafijo Macesni v megli in tretjo Tanja Gorjan za fotografi-
jo Zamrznjena dežela. Avtorji preostalih izbranih fotografij 
so bili: Andrej Pavlin, Barbara Toman, Aleksander Čufar, 
Jernej Rodič, Leja Lopatič, Matevž Lavrič, Sandra Košnjek, 

Simon Kovačič in Tomaž Šolar. Nagrajene in druge izbrane 
fotografije so do 2. februarja na ogled v Slovenskem pla-
ninskem muzeju.

Čudovite fotografije natečaja Ljubim gore
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Pravljično okrašen vrt Viharnik v Moj-
strani, za katerega že trideset let priza-
devno skrbi Stane Brus, tudi letos pri-
vablja številne obiskovalce od blizu in 
daleč. Največ jih je bilo med božično-
-novoletnimi prazniki. Vrt je odprt ves 
dan, zanimiv pa tako čez dan kot zve-
čer, ko ga osvetlijo tudi lučke. Posebna 
atrakcija so gorske jaslice, ki prikazu-
jejo življenje v krajih pod Triglavom 
nekoč. Novost pa je lesena hišica, v 
kateri so prav tako jaslice, pa Božički 
in še nekaj novoletne okrasitve. »To hi-
ško mi je pripeljal župan Janez Hrovat, 
česar sem bil zelo vesel,« ponosno pove 
Brus in doda, da je zaradi koronaviru-
sa pot po Viharniku speljana krožno 
in vodi naprej do Slovenskega planin-
skega muzeja, kjer je bila odprta alp-
ska adventna tržnica, na kateri so se 
predstavljali ustvarjalci in pridelovalci 

iz vse Slovenije. Brus se lahko pohva-
li tudi z novimi, poenotenimi napisi 
gora, ki obiskovalcem dodobra razširi-
jo obzorja, saj marsikdo ime katere od 

gora prvič spozna prav v Viharniku. Za 
letošnje leto pa Brus upa, da bo podob-
no prenovljen še seznam vseh olimpij-
cev, ki prihajajo iz vasi pod Triglavom.

V vrtu Viharnik gorske jaslice

Gorske jaslice v vrtu Viharnik v Mojstrani

KARMEN SLUGA

Že več kot 25 let jaslice postavlja Stane Jakelj iz Kranjske 
Gore. »Pet dni potrebujem, da so postavljene. Če začnem 
delati po službi okoli 17. ure, sem v cerkvi tudi do polnoči. 
Treba je namestiti elektriko, napeljati vodo, postaviti črpal-
ke, cevi, na koncu pa še figurice. Prinesel sem tudi sedem 
veder skal in kamnov, školjke, korenine, veje,« z zanosom 
pripoveduje in brez premisleka doda, da mu je to opravilo v 
izjemno veselje. Največ poudarka je na vodi – del postavitve 
je tudi velika fotografija jezera Jasna, največ pa se zamudi s 
speljevanjem potočkov, ki jaslicam dajo naraven videz. 
»Kipci v jaslicah datirajo v čas pred prvo svetovno vojno. 
V jaslicah so postavljeni sveta družina, trije pastirji, trije 

angeli, trije kralji in več deset ovčk,« našteva Stane Jakelj, 
čigar želja je, da bi se figurice obnovile, saj jih že načenja 
zob časa. Delo za jaslice se sicer začne že konec oktobra, 
ko skupaj z družino naberejo mah. Pri napeljavi lučk mu 
rada pomagata tudi sinova Gregor in Peter. Pri pospravlja-
nju jaslic, ki se mu zdi najbolj zamudno in zoprno delo, pa 
žena Monika. 

Jaslice s poudarkom  
na vodi
Jaslice v kranjskogorski cerkvi so tudi 
med tokratnimi prazniki navdušile 
prav vsakega obiskovalca. Čudovite, 
nežne, a hkrati veličastne, z veliko 
poudarka na vodi. 

Že več kot 25 let jaslice postavlja Stane Jakelj iz Kranjske Gore.
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 Kaj vse se mora smučarskemu te-
kaču 'poklopiti' za tak rezultat?
Za uvrstitev v prvo trideseterico se mi 
zdi predvsem pomembno to, da so tako 
forma, počutje, taktika kot tudi smu-
či na najvišjem nivoju, saj prostora za 
napake ni. Zelo sem vesel, da je vse to 
uspelo ravno na dan tekme v Dresdnu, 
kar se je potem izkazalo tudi z rezulta-
tom. Po mojem mnenju pa je ključ do 
vsega predvsem zaupanje vase, v svoje 
sposobnosti in v več let dobro opravlje-
nega dela.

 S tem dosežkom ste izpolnili olim-
pijsko normo. Kdaj bo tudi uradno 
znano, ali ste v ekipi za nastop na 
letošnjih zimskih olimpijskih igrah?  
Da, s tem rezultatom sem izpolnil tudi 
olimpijsko normo za prihajajoče olim-
pijske igre (OI) v Pekingu. Uradna ekipa 

in ostala natančnejša navodila pa bodo 
verjetno znana že zelo kmalu. Časa do 
OI res ni več veliko, zato me v prihaja-
jočih tednih čaka še kar nekaj treninga 
in dela v povezavi s pripravo na OI. Se-
veda pa se na ta dogodek želim čim bolj 
umirjeno pripraviti v domačem okolju.  

 Pred vami je v tem času še nekaj 
tekem. Kakšna so pričakovanja?
Januarja je prioriteta predvsem veli-
ka količina treninga v Planici, poleg 
tega pa zagotovo tudi domači svetov-
ni pokal v Planici 22. in 23. januarja 
in morebiti še kakšna tekma nižjega 
nivoja. Rezultatskih ciljev za prihajajo-
če tekme nimam, saj so bolj v sklopu 
priprave na OI, seveda pa si želim čim 
boljšega nastopa na prav vsaki tekmi. 

 Kako potekajo vaši treningi?
Že od samega začetka sem član Nor-
dijskega društva iz Planice, zato tudi 
večino treningov opravim v Planici ali 

okolici, kjer so razmere za trening res 
izvrstne. Seveda so čez celotno leto na 
sporedu tudi priprave predvsem po Slo-
veniji in v sosednjih državah, a vseeno 
je glavnina treninga opravljena doma. 
V letošnji sezoni sem član slovenske 
tekaške B ekipe, moj trener pa je Rok 
Grilc, ki je bil pred tem tudi moj klubski 
trener, kar se mi zdi velika prednost, saj 
me pozna že od mojih začetkov. Z osta-
limi člani ekipe pa se na treningih zelo 
dobro dopolnjujemo in s tem drug dru-
gemu pomagamo pri napredku.

Vili Črv prvič med trideseterico
Na svetovnem pokalu v smučarskem teku v nemškem 
Dresdnu decembra lani je Vili Črv s 24. mestom 
dosegel svoj največji uspeh v pokalu doslej. 

Vili Črv / Foto: osebni arhiv 

VILMA STANOVNIK

Prireditelji 58. Zlate lisice v Mariboru 
so zadnji dan minulega leta sporočili, 
da bosta ženski tekmi v veleslalomu in 
slalomu za svetovni pokal v alpskem 
smučanju znova v Kranjski Gori. Tako 
se je sredi minulega tedna karavana 
svetovnega pokala alpskih smučark 
iz Zagreba preselila na Gorenjsko. Z 
združenimi močmi sta ekipi iz Mari-
bora in Kranjske Gore poskrbeli za pri-
pravo proge, ki je med tednom dobila 
bogato dodatno pošiljko snega. Več te-
žav je bilo zaradi zasedenosti hotelov 

v Kranjski Gori, zato so tekmovalke in 
podporno osebje večina prenočevali 
na Bledu. Sicer tudi na 58. Zlati lisici 
ni bilo gledalcev, so pa navijači z ve-
seljem čakali nov nastop Mete Hrovat, 
ki je zadnji dve leti na domači progi v 
veleslalomu osvojila tretji mesti. 
Zlata lisica je bila v Kranjski Gori na-
mesto v Mariboru tokrat že desetič. 
Najboljše alpske smučarke sveta so se 
na nadomestnem prizorišču pod Vi-
trancem pomerile že v letih 1976, 1988, 
1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 in 2021. 
Kot so povedali štajerski organizatorji 
na čelu z generalnim sekretarjem or-

ganizacijskega odbora Srečkom Vilar-
jem, se bodo v Mariboru še vedno tru-
dili in pripravili alternativno progo s 
ciljem na višje ležečem območju, med 
vrhom Habakuka in Trikotno jaso, 
ki bi bila primerna za izvedbo tekem 
svetovnega pokala v primeru pomanj-
kanja snega v dolini.
Letošnja Kranjska Gora je predvidoma 
pomenila predzadnjo žensko postajo 
svetovnega pokala v tehničnih disci-
plinah pred olimpijskimi igrami v Pe-
kingu. Ker je bil naš časopis v tiskarni 
že v petek pred tekmo, bomo o rezul-
tatih poročali v naslednji številki.

Zlata lisica letos spet v Kranjski Gori
Tretjič zapovrstjo so bili mariborski organizatorji prisiljeni Zlato lisico  
s Štajerskega preseliti na Gorenjsko.
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Petindvajsetletni Andrej Pintar iz Kranjske Gore je od nek-
daj zaljubljen v motorje. Začelo se je z mopedi, motokro-
som, nadaljevalo z opravljenim izpitom za kategorijo A2. 
Sledil je nakup 125-kubičnega motorja, pri osemnajstih 
letih pa je s suzukijem GSXR, ki je premogel 750 "kubikov", 
redno nabiral kilometre po cestah. Pogosto se je peljal v 
službo, enkrat pa na daljšo pot do Brna na Češkem, kjer si 
je ogledal dirko MotoGP ter dobil željo po vožnji tudi na tem 
dirkališču. Pot ga je nato res zanesla v šport, na Grobnik, 
kjer je v letu 2021 postal prvak sezone v kategoriji rookie 
600 ccm, saj je osvojil prvo mesto v skupnem seštevku.
Motorji so Andrejeva strast. V domači garaži jih sam po-
pravlja, servisira, nadgrajuje – tudi s pomočjo prijateljev in 
očeta … Na dirkališče se je prvič podal konec sezone 2018. 
Prepričal ga je prijatelj. A na dirki je že takoj želel preveč. 
Na Grobniku je padel, motor je bil uničen, Andrej pa jo je 
na srečo odnesel brez poškodb. Toda padec ga ni ustavil. S 
pomočjo prijateljev je motor v enem mesecu znova sestavil 
skupaj in se udeležil naslednje dirke – da se je prepričal, 
da zmore in da si dirkanja še vedno zelo želi. Čakajoč na 
novo sezono, se je – tudi s še živimi spomini na padec – 
dodobra informiral o varnosti na motorju. Pa o tehničnih 
značilnostih motorja, tlaku v gumah, o tem, kakšne gume 
so primerne za kakšno temperaturo … Učil se je pravilne 
pozicije na motorju, linije, hitrosti in zaviranja … Ko je pri-
šla sezona 2019, je ugotovil, da je motor, ki ga ima, samo 
za dirkališče premalo. Odločil se je za nakup yamahe R1, s 

katero je pridno nabiral kilometre po cesti, dobra pa je bila 
tudi za nabiranje kondicije za dirkališče. Oktobra 2019 je na 
Grobniku z njo privozil do zadovoljivega četrtega mesta. V 
sezoni 2020, ki je bila zaradi širjenja koronavirusa nekoliko 
okrnjena s tekmovanji, se je že povzpel na stopničke – junija 
je bil tretji, nato julija in avgusta četrti, septembra pa peti. 
»Oktobra 2020 sem se odločil za menjavo kombinezona, za 
leto 2021 pa sem prej rumen motor odel v modre barve Su-
zukija iz MotoGP, katerega privrženec sem, navijam namreč 
za Alexa Rinsa. Novo preobleko motorja mi je omogočil naj-
boljši prijatelj in tudi sotekmovalec na stezi, za kar sem mu 
zelo hvaležen,« pove Andrej, ki je zelo ponosen prav na za-
dnjo sezono, v kateri je postal prvak. »Tekmoval sem tako 
na Grobniku kot v češkem Brnu. Moj cilj so bile stopničke v 
skupnem seštevku, a konkurenca je res huda, saj so ostali 
tekmovalci prav tako napiljeni in željni čim boljših uspe-
hov. Da sem vedno znova lahko analiziral svoje vožnje in se 
trudil biti še boljši, imam na motorju in čeladi nameščeno 

S številko osem postal prvak sezone 
Andrej Pintar iz Kranjske Gore je lani na motoristični dirki na Grobniku  
postal prvak sezone v kategoriji rookie 600 ccm, saj je osvojil prvo mesto  
v skupnem seštevku.

Andrej Pintar
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kamero.« Maja je bil na Grobniku drugi 
in tretji, junija je tam zmagal, julija je sla-
vil tudi na Češkem, nato pa na Grobniku 
zabeležil še tri prva in eno tretje mesto. 
Dovolj, da je pokoril konkurenco in v zrak 
ponosno dvignil največji pokal. 
Na Andrejevem kombinezonu je zapisana 
številka osem. Izbral jo je, ker je rojen v 
osmem mesecu in verjame, da mu bo pri-
nesla srečo. Prav tako meni, da mu sre-
čo prinašajo starši ter zvesti navijači, ki 
jih je zaradi koronačasov nekoliko manj, 
a prijatelji iz domačega kraja so ga kljub 
vsemu občasno prišli bodrit ob progo. 
Marsikdo ga obišče tudi v domači garaži, 
kjer redno izpopolnjuje svoj motor. »Mo-
tor ima 150 konjev, zavore so zamenjane v 
kompletu – od ročice do cevk, kolutov ter 
posebnih karbonskih oblog. Izpušni sis-
tem Akrapovič skrbi ne le za zvok, ampak 
tudi za kakšno konjsko moč več. Name-
stil sem športne stopalke, ročke, dirkalni 
sedež, oklepe za na dirkališče, odprt raču-
nalnik. Menjani so prenosi, zračni filter 
za večji pretok zraka, pa tudi naprava za 
menjavo brez sklopke … In zagotovo sem 
še kaj pozabil,« ponosno našteva Andrej, 
ki želi tekmovati tudi v prihajajoči sezo-
ni, a se zaveda, da brez pomoči kakšne-
ga sponzorja žal ne bo šlo. Ne le skrb za 
motor, tu so še stroški prevoza do tekmo-
vališča, namestitve, treningov, za katere 
v Sloveniji ni pravega poligona … »Zato 
bom res iskreno vesel vsakega, ki bo pri-
stopil k meni in mi bo pripravljen poma-
gati na moji moto poti,« pravi Andrej, pre-
prost in prijazen fant, ki si želi uresničiti 
svoje sanje in dirkati še naprej.
In če ste se vprašali, ali Andrej samo dir-
ka, je odgovor: Ne. Andrej je zdravstveni 

tehnik, zaposlen kot reševalec na Nujni 
medicinski pomoči v Kranju. Redno obi-
skuje fitnes, vsaj trikrat na teden, saj 
mora skrbeti tudi za dobro fizično pri-
pravljenost. Dvajset let je član prostovolj-
nega gasilskega društva ter osem let ak-
tivni operativni gasilec v Kranjski Gori. 
Rad ima živali, zunanja domača opravi-
la ter vožnjo s športnim avtomobilom. 
»Hoja po vrvi nad pečino ter adrenalin 
– to je moj slog,« pravi.

SUZANA P. KOVAČIČ

Športno društvo Kranjska Gora je lani dobilo novo vodstvo, novi predsednik 
društva je postal Milič Spasič. Zagotavljajo, da se bodo še naprej trudili in 
omogočali športno udejstvovanje in druženje tako mladini kot tudi vsem 
drugim občanom Kranjske Gore. V društvu z okrog 250 člani deluje več sek-
cij; najštevilnejša je nogometna s tremi selekcijami (mladi tekmovalci, čla-
ni in veterani). Aktivne so tudi sekcije kegljanje, balinanje, nogomet, košar-
ka, tenis, namizni tenis, badminton.
Kegljači se že vseskozi udeležujejo tekmovanj, tudi košarkarji redno treni-
rajo in tekmujejo. Balinanje poteka rekreativno v športnem parku Ruteč. 
Tenisači vsako sezono organizirajo članske turnirje dvojic, začeli bodo tudi 
učenje mladih iz osnovnih šol. Do sedaj so igrali pri hotelu Best Western, 
nekdanjemu hotelu Lek, a je, kot dodajajo, problem, ker ta igrišča niso v 
njihovi lasti. Med željami in načrti je zato tudi gradnja teniških igrišč in še 
kakšnega večnamenskega igrišča. Želijo si, da se športni park Ruteč razvije 
tako, da bi se lahko čim več družili ob športnih dejavnostih. V športnem 
parku imajo tudi igrala za otroke, ki jih bodo, kot so napovedali, še bolje ure-
dili in posodobili. Želijo dokončati tudi izgradnjo klubske hiše z gostinskimi 
storitvami in garderobami. 
Športno društvo Kranjska Gora je bilo ustanovljeno junija leta 1962. Prvi 
predsednik je bil Anton Židan. Društvo je delovalo veliko let pri Zagmajnici 
(pri zdajšnjem Casinoju Korona). Ob šestdesetletnici društva želijo organizi-
rati lep dogodek, prireditev, na katero bodo povabili občane Kranjske Gore. V 
načrtu imajo tudi vzpostavitev nove spletne strani, ki bo služila kot predsta-
vitev Športnega društva Kranjska Gora in njegovih sekcij ter za obveščanje 
občanov o dogodkih in novicah o športnih dejavnostih v kraju. 

Športno društvo  
v jubilejnem letu
Športno društvo Kranjska Gora letos praznuje 
šestdesetletnico. Društvo ima novo vodstvo, 
predseduje mu Milič Spasič.

Želijo si, da se športni park Ruteč razvije tako, da bi se lahko čim več družili ob 
različnih športnih dejavnostih. / Foto: arhiv ŠD Kranjska Gora

Hitrosti, s katerimi se dirkači  
peljejo po ciljni ravnini, dosegajo 
od 260 do 270 km/h.
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SUZANA P. KOVAČIČ

»Na začetku leta 2021 smo bili prepričani, da smo preživeli 
najbolj nenavadno obdobje svojega življenja, čas korone, 
čas preizkušenj. Pripravili smo program dela za leto 2021 
z ustreznimi prilagoditvami, vendar smo bili kljub temu 
ves čas v dvomih ali dogodek izpeljati ali ne,« je uvodoma 
povedala predsednica UO PD Gozd Martuljk Oti Mertelj. Na 
začetku januarja so pripravili ledeno ploskev na večna-
menskem igrišču v Gozdu - Martuljku in omogočili vsem 
krajanom rekreativno drsanje. 

UREJANJE PLANINSKIH POTI

»Konec aprila so naši markacisti začeli pregledovati in 
urejati planinske poti, za katere skrbi društvo. Na poteh 
je bilo ogromno podrtega drevja. Poleg tega so markacisti 
obnovili in dodatno naredili markacije na poti, ki vodi iz 
Krnice na Špik. Na planinskih poteh je bilo opravljenega 
112 ur dela." Na seji upravnega odbora društva konec apri-
la lani so sprejeli sklep, da se obe ferati preneseta na Ob-
čino Kranjska Gora, in podpisali Pogodbo o brezplačnem 
prenosu zavarovanih plezalnih poti. Lastnike zemljišč, ki 
so dali soglasje za uporabo, so obvestili, da društvo ferat 
ne upravlja več. 

»V juniju je prvič v dolgoletni zgodovini našega društva obč-
ni zbor potekal dopisno. Odločitev je bila težka, saj vemo, 
da zbor članov ne predstavlja le prikaza dela v preteklem 
letu in prihodnjih aktivnosti, temveč je to tudi srečanje in 
druženje vseh članov društva. Ob vsem tem tehtanju za ali 
proti, je prevladala skrb za zdravje in odgovornost do vseh 
nas. Delež veljavnih glasovnic je bil 63,39 odstotka, zato je bil 
dopisni občni zbor sklepčen, potrjeni so bili tudi vsi sklepi 
dnevnega reda,« je povedala Oti Mertelj. Društvo je v letu 
2021 imelo 237 članov.

VELIKO SNEGA IN OGROMNO MIŠI

Poleg virusa sta jih v spomladanskem času spremljali še 
dve nadlogi, in sicer ogromna količina snega ter izredno ve-
liko število miši. »Kot običajno smo se 25. junija odpravili 
do Bivaka pod Špikom. Nemalo smo bili presenečeni, ker 
so miši tudi v zimski sobi naredile škodo. Pogrizle so vsa 
ležišča, odeje in blazine ter jih ponesnažile z izločki. Delovne 

akcije so potekale malo drugače, v smislu sanacije nasta-
le škode in preprečevanja okužbe z virusom mišje mrzlice. 
Debela snežna odeja pa je pripomogla, da se nam je podrla 
komaj dobro postavljena ograja.« 
Z rutarškimi potepanji Čez mostiček v gozdiček so odprli sezo-
no pohodov. Kot je povedala Mertljeva, so najmlajši odkrivali 
skrivnosti domačega gozda in potoka Martuljek ter spoznali 
orhidejo lepi čeveljc. »Tekmovanje v postavljanju možicev, 
izdelava 'selfijev' iz naravnih materialov ter pripovedovanje 
zgodb so naredili sobotno dopoldne zabavno in poučno.« 
Otroci so imeli v času počitnic plezalne urice in tečaj ple-
zanja na umetni plezalni steni, znova ob upoštevanju 
preventivnih ukrepov za preprečevanje koronavirusnih 
okužb. Tudi prireditev Igrajmo se v Rutah je potekala malo 
drugače, namesto na večnamenskem igrišču so jo izvedli 
pri umetni plezalni steni. Poleg ustvarjalnic je otroke obi-
skal čarodej Toni. Učencem pohodniškega krožka OŠ Jo-
sipa Vandota Kranjska Gora pa so omogočili plezanje na 
umetni plezalni steni.
Tradicionalne dogodke, kot so Ogenj v Alpah, Sveta maša v 
Jasenjah, Živi zdravo za zabavo so uspeli realizirati.

UDELEŽBA NA IZLETIH IN DOGODKIH 

... je bila lani skromnejša, zato so se odločili, da pred obli-
kovanjem programa za leto 2022 izvedejo anketo, v kateri 
so člani lahko predlagali poti, vrhove, ki bi jih obiskali, ter 
spremembe in novosti v delovanju društva. »Dobili smo kar 
nekaj predlogov, ki jih bomo upoštevali pri programu, nekaj 
predlogov pa bo ostalo tudi za prihodnje leto. Poleg izletov 
je bilo največkrat omenjeno skupno druženje, v smislu or-
ganizacije piknika ali krajšega izleta z zaključnim druže-

Še večji poudarek na vključevanju mladih
Inventura leta 2021 Planinskega društva (PD) Gozd Martuljk in načrti za delo v 
prihodnje

Bivak pod Špikom v snegu / Foto: Dušan Juko

Planinsko društvo Gozd Martuljk ima tudi 
spletno stran, kjer lahko člani in tudi drugi 
spremljajo aktivnosti in delo v društvu.
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Izžrebani nagrajenci nagradne  križan-
ke, objavljene v reviji Zgornjesav'c dne 
3. decembra 2021 z geslom DOBRODO-
ŠLI V GOSTILNI ŠURC, so: 1. nagrado, 
darilni bon v vrednosti 15 evrov, prej-
me Polona Moškon iz Šoštanja, 2. na-
grado, darilni bon v vrednosti 10 evrov, 
prejme Vili Osterman iz Stare Cerkve in 
3. nagrado, darilni bon v vrednosti 5 
evrov, prejme Mojca Vidmar iz Mojstra-
ne. Nagrajencem iskreno čestitamo.

njem. Poleg druženj pa bomo še večji 
poudarek dali vključevanju mladih v 
društvo.« 
Redno so vzdrževali tudi Gozdno učno 
pot Rute, v času cvetenja lepega čevelj-
ca so hodili na oglede rastišč. Pri ple-
zalni steni so zamenjali klopce, nare-
jen je bil tudi vsakoletni pregled stene. 
Pri igrišču je bilo treba zamenjati del 
ograje, saj jo je tudi tu poškodoval 
sneg. Sredstva za obnovitev ograje je 
zagotovila Občina Kranjska Gora. Na 
igrišču so prepleskali oba nogometna 
gola in obnovili hokejska gola. 
»Od izletov in pohodov smo imeli ju-
lija pohod na Gubno, avgusta na Tosc, 
oktobra na Sabotin. Cilj 25. pohoda Živi 
zdravo za zabavo je bil Koprivnjak, vrh 
na avstrijski strani Karavank, imeno-
van tudi Mala Dovška Baba.«
Ob koncu leta so obiskali vse planince, 
starejše od 75 let, in jim v zahvalo za 
njihovo pripadnost društvu pripravili 
skromno pozornost. 

NAČRTI ZA LETO 2022

»Program aktivnosti in izletov bomo 
oblikovali glede na predloge članov. 
Vzdrževali bomo športne objekte, Goz-
dno učno pot Rute, planinske poti, Za 
Ak, Pod Špik ter obe poti, ki vodita na 
Špik. Vse tradicionalne dogodke bomo 
skušali izvesti, prav tako predava-
nja in Modre petke. V okviru Odseka 
za varstvo gorske narave bomo letos 
praznovali sto let varovanja lepega 
čeveljca. V društvu bi potrebovali nove 
moči, tako pri vodnikih kot pri mar-
kacistih, zato vabimo vse, ki radi ho-
dite v hribe, imate veselje in voljo, da 
se nam pridružite.« 
Program bodo tudi letos prilagajali 
trenutnim epidemiološkim razme-
ram. »Želimo si, da bi se epidemija 
že končno zaključila, da bi lahko vsaj 
delno izpeljali program, predvsem 
da bi organizirali piknik in druženje. 
Naša človečnost, naši odnosi in vre-
dnote so vedno bolj na preizkušnji. 
Vsem, ki v teh kriznih časih ostaja-
te člani društva, se zahvaljujemo za 
vztrajnost in podporo pri naših dejav-
nostih. S skupnimi močmi se bomo še 
naprej trudili ohranjati medsebojne 
vezi in nadaljevati naše poslanstvo,« 
je sklenila Oti Mertelj. 

JANKO RABIČ

Vršič nad Kranjsko Goro, na nadmor-
ski višini 1615 metrov, je tudi v zimskih 
mesecih privlačen za ljubitelje gorske 
narave. Najbolj pogumni in izkušeni 
se odločajo za različne ture, veliko je 
primernih terenov za turno smučanje. 
Predvsem ob slabem vremenu in obil-
nih snežnih padavinah se na tem gor-
skem prelazu razmere zelo hitro po-
slabšajo. Potrebna je velika izkušenost 
in poznavanje terena, predvsem mora 
vsak imeti s seboj ustrezno zimsko 
opremo. Posebna previdnost je potreb-
na v dneh, ko se prožijo snežni plazo-
vi. Na Vršiču pozimi varno zavetje in 
možnost prenočevanja nudi edinole 
Erjavčeva koča, ki je v upravljanju Pla-

ninskega društva Jesenice. Po nekaj-
dnevnem zaprtju v decembru je sedaj 
spet redno odprta in oskrbovana. Kot 
sta povedala oskrbnika Klavdija Ple-
ško in Bratislav Stefanović, je zanima-
nje za zimsko obiskovanje Vršiča kar 
veliko, posebej v ugodnih razmerah. 
To so planinci od vsepovsod, veliko jih 
je iz sosednje Hrvaške. Silvestrovanja 
v koči ni bilo, so bila pa vrata za vse 
odprta. Manjša skupina je tam preži-
vela prijeten večer in nazdravila no-
vemu letu. Za januar, februar in ma-
rec imata oskrbnika že več rezervacij 
planinskih društev in drugih skupin 
za tečaje in različna usposabljanja. 
Zimsko usposabljanje za reševanje iz 
plazov bodo izvedli gorski reševalci z 
lavinskimi psi. 

Varno na Vršič, zavetje  
v Erjavčevi koči 

Vsako leto Kranjska Gora organizira smučarski turistični avtobus, katerega namen je 
povezati kraje v Zgornjesavski dolini, se izogniti gneči na cestah in parkiriščih. Kot so 
sporočili iz Turizma Kranjska Gora, brezplačni smučarski avtobus vozi vsak dan vse do 
13. marca. »Te storitve lahko uporabljate tudi tekači na smučeh ali drsalci. Avtobus 
vas pripelje do tekaških prog v Planici ali Ratečah in do drsališč.« Avtobus vozi v do-
poldanskem času na relaciji Gozd - Martuljek–Kranjska Gora–Rateče–Nordijski center 
Planica, v popoldanskih urah pa omogoča vrnitev do izhodišča (vozni red je objavljen 
na spletni strani Turizma Kranjska Gora). Za vstop v vozilo je treba upoštevati pogoj 
PCT. »Ker smo prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination, nam veliko pome-
ni, da z uporabo javnega prevoza znatno prispevamo k čistejšemu okolju,« dodajajo 
na Turizmu Kranjska Gora. S. K. 

Brezplačni smučarski avtobus

Vsak dan od 10. do 22. ure je odprto ume-
tno drsališče Borovška šajba, postavljeno 
je na trgu pred hotelom Ramada Hotel & 
Suites v Kranjski Gori. Posebej romantično 
je večerno drsanje, ko okolica žari v soju 
luči. Drsanje je možno ob izpolnjevanju 
pogoja PCT. Za več informacij v zvezi z dr-
sanjem na drsališču Borovška šajba lahko 
pišete na e-naslov drsanje.kranjskagora@
gmail.com. S. K. 

Povabilo na drsanje
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Člani KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana bodo januarja na do-
mačih odrskih deskah ponovili predstavo Kar bo, pač bo, ki je 
bila med občinstvom zelo dobro sprejeta. Na ogled bo znova v 
petek, 14. januarja, ob 19. uri in v soboto, 29. januarja, ob 19. 
uri. Obvezna je rezervacija vstopnic na kud.dovje@gmail.com 
ali po telefonu številka 031 505 027 (Tanja) med 18. in 19. uro. 
Za vstop v kulturni dom na Dovjem je treba upoštevati ukrepe 
za preprečevanje širjenja koronavirusa. K. S.

Ponovitve predstave  

Portal Avtokampi je izvedel izbor najboljših kampov in po-
stajališč v Sloveniji in na Hrvaškem. Med najboljšimi tremi 
se je znašlo tudi eno iz Zgornjesavske doline. Uporabniki so 
namreč na drugo mesto v kategoriji postajališča za avtodome 
uvrstili Planico. Zmagala je Kostanjevica na Krki, na tretjem 
mestu pa je postajališče Bioterme. K. S.

Planica na drugem mestu

Vsako leto Planinsko društvo Kranjska Gora organizira tradi-
cionalni Štefanov pohod na Visoki Mavrinc, 1562 metrov vi-
soko goro. Kot je povedal predsednik društva Marko Kopač, 
se pohoda največkrat udeleži okoli deset do dvanajst članov 
društva, udeležba pa je odvisna predvsem od vremenskih raz-
mer. »Bil je že primer, da smo šli na pohod samo trije člani, 
pa do pohoda, ki se ga je udeležilo dvajset pohodnikov. Tudi 
start varira glede na vreme. Če je zelo toplo in kopno, se gre 
lahko iz 2. vršiške serpentine, največkrat pa startamo iz Žni-
darjeve ride. Kadar pa so slabši pogoji oz. je dosti snega, gre-
mo s parkirišča nad Rusko kapelico ali od Koče na Gozdu.« Za-
dnjega pohoda so se udeležili z izpolnjevanjem pogoja PCT. 
Ker pa je pohod namenjen tudi druženju, ga običajno zaklju-
čijo v Mihovem domu, kjer jim pripravijo odlično malico. S. K.

Štefanov pohod na Visoki  
Mavrinc

NOVINEC V KRANJSKI GORI

V središču Kranjske Gore je presenetila povsem nova 
lokacija – restavracija/vinski bar/hotel Pino Alpino. Sodobno 
opremljeni notranji prostori spoštujejo zgodovino in alpsko 
okolje, v katerega so postavljeni. Preprosto, prijetno in toplo 
– to so občutki, ki jih želijo prenesti na gosta. Pino Alpino 
preseneča tudi s ponudbo. S spoštovanjem do tradicije, 
ki ji vdahnejo značaj sodobnosti, so zapolnili vrzel in se 
umestili v nišo, ki je Kranjska Gora prej ni pokrivala. Rižota 
s karamelizirano krvavico? Morda domači slivovi cmoki z 
drobtinicami?

Tudi ekipa, ki skrbi za goste, je kombinacija tradicije 
in sodobnosti ter dolgoletnih izkušenj in mladostne 
zagnanosti. V kuhinji blesti 21-letni Maj, občasno pa lahko 
v njej naletimo tudi na aktulnega masterchefa Bruna – 
prijatelja in sošolca iz gimnazije, s katerim sta skupaj 
ustvarila meni.

V Pino Alpino so enako dobrodošli smučarji, kolesarji, 
hribolazci …, ki si želijo zaokrožiti dan s prigrizkom ali 
posladkom, ter gostje, ki bi se radi razvajali na večerji. Lahko 
pa se samo oglasite v hišici pred restavracijo (ljubkovalno 
ji pravijo Pinca Alpinca :) ), kjer se lahko pogrejete z 
aromatičnim kuhanim vinom in velikim piškotom. Ali s čim 
drugim iz s srcem pripravljene ponudbe.

Sicer pa najbolje, da vse kar sami preverite na licu 
mesta! Dobrodošli in dober tek.
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Pino Alpino je nova restavracija/vinski bar/hotel v 
središču Kranjske Gore. V njej dela zagnana mlada 
ekipa, ki pripravlja klasične jedi ... na malo manj 
klasičen način. Če bi si tudi vi želeli postati del nove 
zgodbe in jo ustvarjati skupaj z nami, ste dobrodošli 
v ekipi! Če znate delati v ekipi, če radi delati z ljudmi 
in če razumete odgovornost tako kot mi – do gostov, 
do dela in do sodelavcev, potem ste pravi za nas. 
Okrepili se bomo na vseh področjih.

Iščemo:
• vodjo nastanitev (m/ž)

Za našo kuhinjo:
• kuharja (m/ž)
• pomočnika kuharja (m/ž)
• pomivalca (m/ž)

Krepimo pa tudi ekipo v strežbi:
• izkušeni natakarji (m/ž)

Ponujamo prijetno delovno okolje in primerno 
plačilo, pričakujemo pa delovno zavzetost in 
sodelovalno naravnanost.
Veselimo se vaše prijave s kratkim življenjepisom 
in s pojasnilom, zakaj vas je delovno mesto 
pritegnilo, na hello@pinoalpino.com.

Nagrade:
1. nagrada – kosilo za 2 osebi (glavna jed + sladica)
2. nagrada – sladica za 2 osebi
3. nagrada – kava za 2 osebi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do torka,  
25. 1. 2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Pino Alpino 
Borovška cesta 83
4280 Kranjska Gora
t: 04 840 8400
e: hello@pinoalpino.com
www.pinoalpino.com
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,4 – 6,0 l/100 km, poraba električne energije: 15,8 –16,2 kWh/100 km ter izpusti CO2: 0 – 135 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov 
(NOX): 0 – 0,0460 g/km. Trdi delci: 0,00052 g/km in število delcev: 0,0900 *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.
Primer informativnega izračuna finančnega lizinga za vozilo Opel Mokka Edition 1.2-litrski bencinski motor (74kW/100HP) s Start/Stop in 6-stopenjskim ročnim menjalnikom ob nakupu na Opel financiranje. • 
predračunska vrednost predmeta financiranja: € 18.946,40 • lastna udeležba (polog): € 9.094,27 • znesek financiranja: € 9.852,13 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 149 • stroški odobritve: € 378,93 • skupni 
znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 12.490,80 • letna obrestna mera: 7,00% • efektivna obrestna mera: 8,4653% na dan 03. 01. 2022. *Ponudba velja ob nakupu na Opel financiranje, ob katerem brezplačno 
prejmete tudi Opel FlexCare podaljšano jamstvo in asistenco za 2+2 leti ali do 120.000 km. Opel Mokka-e je prejemnica nagrade Zlati volan v kategoriji “Najboljši avtomobil pod 25.000 Eur v Nemčiji”. Vir: AUTO 
BILD (#45/2021) & BILD am SONNTAG (#46/2021). Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

PE LJUBLJANA           01 58 18 510            info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                       04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA    04 502 40 00    info.skl@avtotehna-vis.si

2+2 LETI Z OPEL FINANCIRANJEM

Zaslužite si več! Več drznosti, samozavesti in individualnosti.

OPEL MOKKA
NAELEKTRENA IN DRZNA

Z OPEL FINANCIRANJEM ŽE ZA 

149 €
NA MESEC*


