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SVEŽA SPODBUDA ZA
VAŠO DENARNICO.
Kako se lahko bolj zdravo in
trajnostno prehranjujete? To
vprašanje si dandanes mnogi
zastavijo. Naš odgovor je:
BioFresh. Bolje ne gre?
Seveda gre. S promocijo
Cashback sedaj poleg
tega prihranite do 200€ pri
IZBRANIH aparatih s
funkcijo Bio Fresh.

Do

Bio
Fresh

vra čila den arja

Raziščite vse prednosti
Liebherr aparatov.
VABLJENI, DA NAS OBIŠČETE.
PE Kranj,
Ljubljanska c. 30 | www.etis.si

Akcija s prihrankom 100, 150 ali 200 EUR, velja za prostostoječe in vgradne kombinirane hladilnike z zamrzovalnikom
s funkcijo BioFresh, od 1.6. – 31.8.2022. Vse informacije o aparatih najdete v vseh Etis-ovih poslovalnicah.

www.gorenjskiglas.si

148 strani, mere: 20 x 24 cm
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.

27
EUR
+ po

št ni n a

Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

www.gorenjskiglas.si

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

15
EUR
+ po

št ni n a
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Poletne noči v Kranjski Gori in Mojstrani
Julija in avgusta glasbeni festival na prostem in s prostim vstopom
SUZANA P. KOVAČIČ
Julija in avgusta zaživi festival v organizaciji Turizma Kranjska Gora, ki
smo ga poznali pod imenom Poletje
pod Vitrancem, ker pa se je Kranjski
Gori letos pridružila še Mojstrana, so
ga naslovili Poletne noči. Festival v
vseh terminih poteka od 20.30 do 22.
ure na Trgu na Gorici v Kranjski Gori
in Trgu olimpijcev v Mojstrani.
Festival je na prvi julijski dan odprl

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska
Gora. V četrtek, 7. julija, bo v Kranjski
Gori festival Alpsax, v petek, 8. julija, v
Kranjski Gori Večer na trgu, v Mojstrani pa Duo Planet Acoustic. V nedeljo,
10. julija, bo v Kranjski Gori koncert
skupine Panda.
V petek, 15. julija, bo v Mojstrani koncert The West banda, v soboto, 16. julija, bo v Kranjski Gori glasbena gostja
Ditka in naslednji dan še skupina
Spoonful.

Letovanje v Pinei bo še prijetnejše
Za Zvezo društev prijateljev mladine Jesenice, ki povezuje člane iz občin Kranjska
Gora, Žirovnica in Jesenice, je izvedba letovanja v njihovem letovišču Pinea pri novigradu največja in najzahtevnejša naloga. Letos so ga odprli sredi junija in do konca
avgusta se bodo vrstile izmene mladih hokejistov, gasilcev, učencev iz teh občin, mladih družin in športnikov. Učenci oŠ Josipa vandota Kranjska Gora in oŠ 16. decembra
mojstrana bodo v izmeni od 22. julija do 1. avgusta. v septembru bodo tri izmene šol
v naravi, učenci oŠ Josipa vandota bodo v izmeni od 5. do 12. septembra. najbolj
razveseljiva vest pa je, da se je začela obnova počitniških hišic, ki jih je že pošteno
načel zob časa. Lani so s financiranjem občine Jesenice obnovili dve, letos jih bodo
po zaključku poletne sezone še šest. vsaka občina bo prispevala sredstva za dve. J.R.

V petek, 22. julija, bo v Mojstrani nastopil Anzhe z bandom, v Kranjski
Gori bo Večer v Borovški vesi. V nedeljo, 24. julija, bo nastopil Gajst'n
band.
V petek, 29. julija, bo znova koncert
Anzheta v Mojstrani, v soboto, 30.
julija, v Kranjski Gori The West banda in na zadnjo julijsko nedeljo prav
tako v Kranjski Gori nastop skupine
El Camino. Glasbeno obarvan bo tudi
avgust ...

Topolino odprt vsak
dan
v lično urejeni hiški na parkirišču pred
prvim odcepom v mojstrano je v času
poletne turistične sezone mogoče dobiti
vse informacije o turistični ponudbi na
destinaciji, kupiti spominke, posedeti in
se okrepčati. topolino je julija in avgusta
odprt vsak dan od 8. do 20. ure. S. K.,
Foto: Nik Bertoncelj

Filmi pod lipo
to poletje vsak mesec enkrat vabljeni na filmske večere pod Liznjekovo lipo v Kranjski
Gori. Program sestavljajo skrbno izbrani filmi, ki vas ne bodo pustili ravnodušnih, izbor
filmov je Gornjesavski muzej Jesenice pripravil v sodelovanju s saGaR kolektivom in
domačim režiserjem miho mohoričem. v petek, 15. julija, ob 21. uri bo na ogled dokumentarni film odpuščanje (Reconciliation) scenaristke in režiserke marije Zidar. S. K.

Večer na vasi
turistično društvo Dovje - mojstrana v soboto, 9. julija, od 19. ure dalje vabi na trg
pred Katro na Dovjem na tradicionalni večer na vasi. Za zabavo bo poskrbel ansambel
Gajst'n band, za gostinski del pa Gostilna pr'Železnk. S. K.

Prestavljen začetek obratovanja
iz RtC Žičnice Kranjska Gora so sporočili, da je zaradi dodatnih nujnih vzdrževalnih
del na sedežnici vitranc 1 začetek obratovanja njihovih poletnih aktivnosti z 2. julija
prestavljen na predvidoma 8. julija. S. K.

Počitniške delavnice
v knjižnicah v Kranjski Gori in mojstrani
bodo brezplačne delavnice za otroke od
11.30 do 13.30. v Kranjski Gori bodo delavnice z Gordano od 11. do 15. julija, s
Petro od 16. do 19. avgusta. v mojstrani
boste s Petro ustvarjali od 18. do 22. julija, z Gordano od 22. do 26. avgusta. K. S.

UVODNIK | 5

Drage občanke, spoštovani občani
Poletje je neusmiljeno udarilo in nam s prvim vročinskim
valom pokazalo, da teorije o ogrevanju planeta niso iz trte
izvite. Predvsem pa temperature na materi zemlji dviguje dogajanje v bližnji Ukrajini, kjer ozemeljski in drugačni apetiti ogrožajo mir in stabilnost vse civilizacije. Tako
malo je treba in ob taki politično negativni energiji ter
zastoju diplomacije se ta konflikt lahko razvije do nepredvidenih razsežnosti, katerih posledice bomo čutili tudi v
srcu Evrope. Ob tako hudih grožnjah z obeh strani pa lahko
po celem svetu.
Ne morem mimo dejstva, da je posledično vse to prizadelo
tudi slehernega občana občine Kranjska Gora, pa naj bo
to pri cenah hrane, prevoza, ogrevanja in posledično čisto
vseh stvari, ki so v zadnjem letu presegle vsa pričakovanja. Vse to se najbolj odraža prav pri delu ekonomsko najšibkejše populacije, ki tudi v naših krajih težko sestavlja
mesec z mesecem. Kot župan in s tem predstavnik oblasti
vam zagotavljam, da bomo vsaj mi na občini razumno in
skrajno previdno vodili cenovno politiko, o kateri odločamo lokalno. Pa naj bo to cena komunalnih storitev, vode,
občinskih taks in podobno.
Je pa občina Kranjska Gora kljub vsemu dogajanju ta čas
še vedno izredno zaželen cilj tako slovenskih kot tujih gostov. Zasedenost turističnih kapacitet je odlična in samo
upamo lahko, da tako tudi ostane.
Vse omenjeno in dobro delovanje krajev skupaj s ponudniki pa generira odlične občinske finance, ki dosegajo
rekordne številke. To daje možnost izvajanja kvalitetnih
storitev na vseh področjih delovanja občine, tako v šolstvu,

Kot župan in s tem predstavnik oblasti vam
zagotavljam, da bomo vsaj mi na občini
razumno in skrajno previdno vodili cenovno
politiko, o kateri odločamo lokalno. Pa naj bo
to cena komunalnih storitev, vode, občinskih
taks in podobno.
pri socialnem varstvu, dodatkih pri pomoči na domu, zavodskih varstvih, družbenih dejavnostih in infrastrukturi
v občini. S ponosom se lahko ozremo na vsa gradbišča in
projekte od Rateč do Mojstrane. Lahko vam samo omenim,
da težko dobimo zadostno število usposobljenih ekip za
vse predvidene investicije, predvsem zaradi – hvala bogu
– velikih vlaganj države v infrastrukturo v zadnjem času.
Tukaj naj omenim dobro sodelovanje pri urejanju glavne
ceste v dolini skupaj s krožišči, pločniki in parkirišči, kjer
je sofinancer tudi občina (pločniki, parkirišča in hortikulturne ureditve).
Na koncu naj se vam samo še zahvalim za veliko zaupanje
in podporo, ki ste jo v obširni anketi v preteklem tednu na-

menili občinskim službam, javnemu podjetju, predvsem
in največ pa meni osebno.
V veliko čast in ponos mi je, da sem lahko župan tako zadovoljnih in uspešnih ljudi ter občine, kot je naša Kranjska
Gora. Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke in občani!
Najpomembnejše premoženje vsake skupnosti
so njeni ljudje. Le s skupnimi močmi, enotnostjo,
razumevanjem in strpnostjo bomo kos novim
nalogam in izzivom prihodnosti.
Zahvaljujemo se vam za prizadevnost in sodelovanje
in vam iskreno čestitamo ob prihajajočem skupnem
občinskem prazniku.

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku
s podelitvijo priznanj bo v soboto,
6. avgusta, ob 20. uri, na Trgu na Gorici
v Kranjski Gori.
Župan Janez Hrovat,
Občinski svet in Občinska uprava
Občine Kranjska Gora
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Prioriteta umiritev prometa in trgovski center
Cilj raziskave javnega mnenja v občini Kranjska Gora je bil pridobiti predloge in
mnenja občanov o posameznih projektih in dogajanju v občini ter oceniti delo
Komunale, občinskega sveta in zadovoljstvo z delom župana.
SUZANA P. KOVAČIČ
Raziskavo je po naročilu Občine Kranjska Gora izvedel Kontaktni center M
iz Škofje Loke. Osnovna baza sodelujočih je obsegala gospodinjstva fizičnih oseb na območju naselij v občini
Kranjska Gora, ki posedujejo fiksni ali
mobilni telefonski priključek. Klicane številke so bile izbrane naključno.
Raziskava je bila anonimna, telefonsko zbiranje podatkov je potekalo od
9. do 14. junija 2022. Za pridobitev 320
mnenj so opravili 1.881 klicev in vzpostavili pogovor s 727 sogovorniki. Cilj
raziskave je bil pridobiti predloge in
mnenja občanov o posameznih projektih, o dogajanju v občini ter oceniti
delo Komunale, občinskega sveta in
zadovoljstvo z delom župana.
Da se stvari v občini premikajo v pravo smer, menita dve tretjini vprašanih. Dobra četrtina vprašanih meni,
da živi bolje kot pred štirimi leti, polovica, da je življenje enako kot pred
štirimi leti, malo manj kot četrtina
pa jih meni, da živijo slabše. Župan
Janez Hrovat je komentiral te podatke in povedal, da je lahko samo vesel,
da so občani v takšnem številu zadovoljni in da jih velika večina meni, da
gredo stvari v pravo smer.
Na vprašanje o razvrstitvi naštetih
projektov glede na njihovo pomembnost so sodelujoči z enakim številom
glasov poudarili umiritev prometa v
občini in izgradnjo večjega trgovskega
centra v bližini Kranjske Gore.
Z ocenama 4 in 5 je režim parkiranja
ocenilo 35,7 odstotka sodelujočih, 27,2
odstotka je podalo oceno 3, slaba tretjina pa z njim ni zadovoljna.
Malo manj kot dve tretjini sodelujočih sta zadovoljni z delom Komunale
Kranjska Gora, saj sta njihovo delo

ocenili z ocenama 4 ali 5. Delo občinske uprave je z ocenama 4 ali 5 ocenilo 55 odstotkov sodelujočih. Približno
dve tretjini sodelujočih sta zadovoljni
z delom župana.
Na vprašanje, kaj bi morala občina
najprej urediti, spremeniti ali izboljšati, je bilo največ predlogov na temo
izgradnje trgovskega centra, boljšega
vzdrževanja cest ter gradnje novih
parkirnih mest. Sledijo predlogi o
omejitvi novogradenj, zagotavljanju

boljših pogojev za življenje domačinov ter umiritvi množičnega turizma in prometa v občini Kranjska
Gora. Sodelujoči si želijo tudi izgradnje novih občinskih stanovanj, parkirne hiše, hotela, otroškega igrišča,
boljšega ravnanja z odpadki, ureditve
javnih sanitarij, javnega prevoza,
pešpoti ... Nekaj sodelujočih je tudi
predlagalo okrepitev nadzora nad
parkiranjem, vozniki, kolesarji in
sprehajalci psov.
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V Vrata vozi avtobus
SUZANA P. KOVAČIČ
Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša je poudaril, da je
bilo glede asfaltiranja ceste v dolino Vrata veliko narejeno.
»Rad bi znova poudaril, da je cesta še vedno v upravljanju države in ni v pristojnosti Občine Kranjska Gora, zato
občina tudi ne more in ne sme omejevati prometnih tokov. Direkcija RS za infrastrukturo, kot so nam zagotovili,
bo do sredine julija namestila informacijske elektronske
table, ki bodo informirale o številu vozil v dolini oziroma
zasedenosti parkirišč. Javni zavod Triglavski narodni park
(TNP) bo v skladu s projektom dal soglasje za parkiranje
omejenega števila vozil v dolini, ena informacijska tabla o
številu vozil bo stala pred Slovenskim planinskim muzejem, druga pred parkiriščem za Vrtaško planino,« je pojasnil Bogdan Janša.
Na Občini Kranjska Gora so imeli pred nedavnim skupni
sestanek z vsemi deležniki v projektu umirjanja prometa
v Vrata. Kot je povedal Janša, je bil namen sestanka zagotoviti kar se da znosne pogoje za prometni režim v letošnji poletni sezoni in dodal: »Na občini smo obljubili javni
avtobusni prevoz in smo svoj del dogovora izpolnili. Na
tem sestanku smo se tudi zavezali, da bomo javni avtobusni prevoz zagotovili od 1. julija dalje.« Občina Kranjska
Gora se je namreč prijavila na razpis javnega zavoda TNP
za organizacijo javnih avtobusnih prevozov v Vrata. »Na
razpisu smo bili uspešni, razliko do polne cene te storitve
pa bomo pokrili iz občinskega proračuna. Pozivam vse, da
v čim večji meri uporabljajo brezplačni javni prevoz. Na
občini se tudi že pripravljamo na gradnjo večjega parkirišča ob nekdanji železniški postaji v Mojstrani.« En avtobus
vozi od 1. julija do 21. avgusta na relaciji AP Dovje–AP Kamne–AP Mojstrana–slap Peričnik–Vrata. Na Dovjem starta
ob 5., 7., 9., 12. in 14. uri, iz Vrat (pri Aljaževem domu) pa se
vrača ob 6., 8., 11., 13. uri in 16.30. Od 23. julija bosta vozila
dva avtobusa v še pogostejših intervalih. Vozni red je objavljen tudi na spletni strani Turizma Kranjska Gora.

Podjetni že
v osnovni šoli
SUZANA P. KOVAČIČ
»Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske in Občini Kranjska
Gora se zavedamo, da bodo prav podjetnost, ustvarjalnost
in inovativnost v prihodnosti ključnega pomena. Zato se
trudimo spodbujati podjetnost že v osnovni šoli z vključitvijo učencev v podjetniške krožke. V okviru podjetniških
krožkov so učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora spoznali pojem podjetništva, se lotili skupinskega reševanja
problemov, uporabljali različne tehnike ustvarjanja idej, se
seznanili s temeljnimi elementi poslovnega modela, obiskali okoliške podjetnike, izvedli poslovno idejo in napisali
mini poslovni načrt. Svojo poslovno idejo so predstavili na
zaključnem srečanju podjetniških krožkov v dvorani Kolpern Jesenice. Mladi podjetniki z OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in mentorica Mojca Ahčin Rozman so ustvarili
aplikacijo o virtualnem raziskovanju Kranjske Gore z zanimivimi predlogi glede kulinarike, športa, kulture in znamenitosti v našem kraju. Aplikacijo so poimenovali Point
Hunt Kranjska Gora. Turisti bodo lahko tudi zbirali točke,
s katerimi si bodo priborili nagrade lokalnih ponudnikov,«
je povzela koordinatorica projekta Podjetniški krožki Hermina Biščević. Projekt sofinancira Občina Kranjska Gora.

Na zaključnem srečanju podjetniških krožkov

Povabilo mladim k branju

Brezplačna vožnja za občane

v Občinski knjižnici Jesenice se pridružujejo projektu Poletavci – poletni bralci, ki je namenjen otrokom od 7. do 12. leta
starosti in spodbuja polurno branje vsak dan trideset dni med
počitnicami. vsak poletni bralec svoje priznanje jeseni v šoli
uveljavlja kot eno prebrano knjigo za bralno značko. Mladi od
13. do 16. leta lahko sodelujejo v projektu najPoletavci – preberejo tri knjige po lastni izbiri in napišejo mnenje o prebranem.
bralni seznami so v vseh enotah knjižnice in na spletni strani,
kjer najdete vse informacije. Jeseni bodo vsi sodelujoči prejeli
priznanje in majico in sodelovali v žrebanju za glavno nagrado.

Julija in avgusta po občini kranjska Gora vozi turistični avtobus,
ki je namenjen obiskovalcem in domačinom. Za občane občine
kranjska Gora (z osebnim dokumentom) je vožnja brezplačna.
Do spletne strani Mobilnost v kranjski Gori, kjer so objavljeni
tudi vozni redi, dostopate lahko preko priložene QR kode. vozi
tudi avtobus čez vršič, ki povezuje kranjsko
Goro in dolino soče vse do bovca in nove Gorice. Organizirana je tudi linija iz kranjske Gore,
Trbiža, čez Predel, Loga pod Mangartom, bovca
do Mosta na soči. S. K.
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Županova petica najboljšim učencem
V dvorani Ljudskega doma je župan Janez Hrovat gostil letošnje devetošolce
Osnovne šole (OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora in OŠ 16. decembra Mojstrana,
ki so se v vseh devetih letih šolanja izkazali z odličnostjo v šolskem uspehu.

Taja Berce Smole / Foto: Tina Dokl

Julija Bernard / Foto: Tina Dokl

Eva Črv / Foto: Tina Dokl

SUZANA P. KOVAČIČ
Najboljši v učnem uspehu so za spomin prejeli knjižno darilo in županovo
petico. »Želim vam, da bi vam življenje obrnilo pravo pot, da bi se odločali
za prave smeri, poklice in dejavnosti,
ki vas bodo veselili, osrečevali, izpopolnjevali,« je mednje ponesel župan
Janez Hrovat in jim položil na srce,
naj ohranijo lep spomin na osnovnošolske dni, na domači kraj, in tudi če
jih bodo silna življenjska energija in
doseženi uspehi popeljali v širni svet,
upa, da se bodo v prihodnosti v kra-

je pod Julijci in Karavankami v čim
večjem številu vrnili. »Ponosni smo
na obe šoli, na vaše učitelje. Čestitam
vam od srca, čestitam staršem, da ste
vzgojili tako uspešne otroke,« je sklenil župan in mladim zaželel čim bolj
sproščene poletne počitnice.
Prejemnike županovih petic smo
vprašali, kateri je njihov trenutni najlepši spomin na osnovnošolska leta
in v katere srednje šole so se vpisali.
Julija Rolih: »Najbolj se spomnim, ko
smo pri glasbi pisali test in sem sošolcu tako pomagala, da sem mu odgovor napisala kar na mizo. Pomagali

smo si pri plesih in takrat smo se tudi
najbolj razumeli. Vpisala sem se na
Ekonomsko gimnazijo Radovljica.«
Nejc Gašperin: »Spominjam se prvega dne v prvem razredu. Vse mi je
bilo novo in sem v tem najbolj užival.
Vpisal sem se na Biotehniški center
Naklo, smer naravovarstveni tehnik.«
Tifani Bergel: »Najlepši spomin je
končni izlet v Osilnico, zares smo se
dobro imeli. Vpisala sem se v športni
oddelek Gimnazije Jesenice, treniram
nordijsko kombinacijo.«
Zala Sitar: »... končni izlet v Osilnico,
kjer smo se s prijatelji imeli 'fajn'. Vpi-

Zala Gregori Okulić / Foto: Tina Dokl

Urban Šimnic / Foto: Tina Dokl

Gašper Kralj / Foto: Tina Dokl
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sala sem se na Gimnazijo Jesenice,
šola ostaja na prvem mestu.«
Živa Ravnikar: »... končni izlet v Osilnico, vpisala pa sem se na Gimnazijo
Jesenice.«
Jan Arih: »Najbolj se spomnim šolskih ekskurzij, kjer smo se zabavali,
odkrili kaj novega o Sloveniji in se kaj
naučili. Vpisal sem se v Biotehniški
center Naklo, smer gimnazija.«
Gašper Kralj: »'After party' po valeti,
če se to še šteje pod osnovno šolo, če
ne pa končni izlet v Termah Olimia.
Vse je bilo dobro. Za naprej sem izbral
šolanje za veterinarskega tehnika v
Ljubljani, ker imam rad živali.«
Urban Šimnic: »Najbolj se spomnim
končnega izleta v Osilnico, res je bilo
'fajn' druženje. Vpisal sem se na Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj,
ker imam tam najboljše povezave za
smučarske skoke, ki jih treniram.«
Zala Gregori Okulić: »V spominu mi
bodo najbolj ostali učitelji, precej so
bili sproščeni in prijazni. Vpisala sem
se na Gimnazijo Franceta Prešerna
Kranj.«
Eva Črv: »V spominu mi bodo ostali
vsi zanimivi ljudje, ki sem jih spoznala in jih ne bom nikoli pozabila.
Vpisala sem se na Gimnazijo Poljane
– zaradi široke izbire jezikov. Rada
berem, v splošnem vse slovenske in
angleške avtorje.«
Julija Bernard: »Spominjam sem zadnjega dneva osnovne šole, ki sem jo
uspešno zaključila. Vpisala sem se na
Gimnazijo Jesenice, treniram tek na
smučeh.«

Jan Arih / Foto: Tina Dokl

Živa Ravnikar / Foto: Tina Dokl

Zala Sitar / Foto: Tina Dokl

Tifani Bergel / Foto: Tina Dokl

Nejc Gašperin / Foto: Tina Dokl

Taja Berce Smole: »Valeta, ki smo jo
imeli v šolski telovadnici v Kranjski
Gori. Lepo je bilo, čustveno. Vpisala
sem se na Ekonomsko gimnazijo Radovljica.«
Živa Mertelj: »Spominjam se letošnjega pustnega plesa, na katerem smo se
s sošolci zelo povezali, in tudi za nas
učence je bilo prvič, da smo priredili

ta ples. Vpisala sem se na Ekonomsko
gimnazijo Radovljica.«
Odlična je bila tudi Hana Žagar, ki je
opravičila odsotnost na sprejemu, na
katerega so bili povabljeni tudi starši,
razredniki in ravnatelja obeh šol mag.
Milan Rogelj in Darja Pikon. V kulturnem programu so nastopili učenci
Glasbene šole Jesenice.

Julija Rolih / Foto: Tina Dokl

Živa Mertelj / Foto: Tina Dokl
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Nagradili so prvošolce
Konec šolskega leta je čas, ko prvošolce obiščejo policisti in jim v imenu Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranjska Gora podelijo nagrade
za pridno nošenje rumenih rutk.

Obisk prvošolcev OŠ 16. decembra Mojstrana

Obisk prvošolcev OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

KARMEN SLUGA

so se tudi učiteljic Barbare Puš, Tjaše Oven, Vesne Režonja
in Katje Rabič, ki so jih pri nošenju rutk vse leto vztrajno
spodbujale.
Namen akcije je skrb za varnost najmlajših v prometu. Nagrade so podelili predsednik Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu (SPVCP) Občine Kranjska Gora in pomočnik načelnika Policijske postaje Kranjska Gora Roland
Brajič, direktorica občinske uprave Vesna Okršlar in učiteljica ter članica SPVCP Zdenka Oven. Mladim šolarjem so
zaželeli brezskrbne počitnice in jih spomnili, da morajo po
zakonu o pravilih cestnega prometa rumeno rutko nositi
tudi v drugem razredu.

Učence prvih razredov Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in Osnovne šole 16. decembra Mojstrana so tokrat razveselili z eko vrečkami in majicami, spomnili pa

ObčinA kRAnJskA GORA, kolodvorska 1 b, 4280 kranjska
Gora objavlja:
JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
PREDMET RAZPISA:
• Garsonjera št. 11 s površino 23,84 m2 v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Triglavska cesta 58
v Mojstrani.
• Garsonjera št. 12 s površino 23,93 m2 v kletni etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Triglavska cesta 58 v Mojstrani.
celotno besedilo razpisa z razpisnimi pogoji in vlogo, je
objavljeno na spletni strani Občine kranjska Gora na naslovu: https://obcina.kranjska-gora.si/, v zavihku: obvestila
in objave, javni razpisi in na oglasni deski Občine.
Zainteresirani prosilci lahko razpisno dokumentacijo in
vlogo dobijo tudi na sedežu Občine kranjska Gora ali si jo
natisnejo iz navedenega spletnega naslova.
Št. 3525-12/2022-2
Datum: 5. 7. 2022

Župan
Janez Hrovat

Poletne planinske ustvarjalnice
v slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v tednu od 18.
do 22. julija vsak dan ob 9. uri zjutraj vabijo na Poletne planinske ustvarjalnice. Rdeča nit bo spoznavanje knafelčeve
markacije ob njeni 100-letnici in priljubljeno športno plezanje.
Delavnice so primerne za odrasle, otroke in družine. v ponedeljek, 18. julija, bo ustvarjalnica čokoladna plezalna stena,
naslednji dan si boste s kustodinjo ogledali razstavo Po prstih
v stene in odkrivali zgodbe naših najboljših plezalcev. Po vrvi
boste splezali na streho muzeja in izdelali svojega plezalca.
v sredo, 20. julija, vam bodo pokazali prejo s kolovratom, iz
volne boste sfilcali milo, skupaj skuhali masunek. v četrtek,
21. julija, boste na interaktivni poti spoznali značilnosti kmetijstva in kozolce, naslednji dan pa izdelali obeske za ključe v
plezalskem stilu ... S. K.
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Pomembno je negovanje spomina
Pri obeležju na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah je bila spominska
slovesnost ob dnevu državnosti.
SUZANA P. KOVAČIČ
Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska, Občina
Kranjska Gora in Območno združenje Zveze veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Zgornja Gorenjska so pred dnevom
državnosti v petek, 17. junija, povabili na spominsko slovesnost na nekdanji mejni prehod v Ratečah pri spominskem obeležju – tetraedru. Zbrane je pozdravil podžupan
Občine Kranjska Gora Bogdan Janša, ki je ponesel ponosne
čestitke ob dnevu državnosti in dodal, da je prav, da starejši skupaj z mladimi negujemo spomin na čas desetdnevne
osamosvojitvene vojne pred 31 leti in da hkrati mladim pokažemo pot ter jim vlijemo nekaj poguma za uresničevanje ciljev, ki jih imajo na svoji poti. V programu so nastopili učenci Osnovne šole (OŠ) Josipa Vandota Kranjska Gora
pod mentorstvom učiteljice Katarine Kejžar in Veteranski
pevski zbor OZVVS Zgornja Gorenjska.
Slavnostni govornik je bil Andrej Žemva, ki je leta 1991 vodil
enoto mejne postaje milice v Ratečah. Kot je poudaril, se je
na tem prizorišču pred 31 leti, enako kot po vsej Sloveniji,
dogajala »ena izmed najplemenitejših zgodb v zgodovini
slovenskega naroda – osamosvojitvena vojna, v kateri smo
si Slovenci prvič in dokončno pod lastno zastavo izborili
svojo državo.« V nadaljevanju je opozoril, da čeprav je bilo o
vojni za Slovenijo že veliko povedanega, še vedno obstajajo
različne ocene in razlage o tem, kako se je vojna razpletla
tukaj in zlasti kakšna je bila vloga posameznih struktur.
Ker je takrat vodil enoto milice v Ratečah, je več poudarka
namenil vlogi takratne milice, za katero meni, da ostaja
zapostavljena. »Aktivni in rezervni miličniki smo bili 26.
junija 1991 prvi in edini tukaj, ki smo se na mejnem prehodu uprli enotam JLA, ko so po ukazu iz Beograda skušali
preprečiti zamenjavo tabel z dotedanjimi državnimi napisi in preprečiti dvig slovenske zastave. Z brezpogojnim
ukazom je bilo zahtevano, da streljajo na nas, če pride do
zamenjave. Obkoljeni s 130 vojaki JLA, pripravljenimi na
strel, smo kljub temu izvršili ukaz nove slovenske oblasti
in zamenjali tablo ter dvignili slovensko zastavo na državni meji.« Pojasnil je, da je bilo na mejnem prehodu takrat
zajetih 12 aktivnih in 8 rezervnih miličnikov, oboroženih le
z osebnim orožjem in nekaj kosi dolgega orožja. »Jasno je
bilo, da bi vsak aktiven upor vodil v zanesljivo smrt. Zato
je bil naš cilj, da čim preje zapustimo mejni prehod; in to
nam je naslednji dan tudi uspelo. Skupaj z rezervnim sestavom smo se na rezervni vojni lokaciji na novo organizirali in se pripravili za potrebne bojne aktivnosti, kolikor je
bilo seveda v danih razmerah to mogoče. Od tu smo skupaj

Slavnostni govornik je bil Andrej Žemva.

Od leve: ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora mag. Milan
Rogelj, predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska Janez Koselj in
podžupan Bogdan Janša
s pripadniki TO in civilnimi strukturami enotno in usklajeno delovali do konca vojne, ki smo jo dobili brez žrtev
tako med vojaki kot tudi civilnim prebivalstvom.« Andrej
Žemva se je vsem, ki so se takrat tukaj uprli in sodelovali
v prizadevanjih za osamosvojitev Slovenije, zahvalil za neprecenljivi prispevek. Pomembno je, kot je še dejal, da smo
postali močnejši in še odločnejši, da vedno, ko bo treba,
obranimo pridobljeno. »V trenutnih razmerah v svetu bo
to še kako potrebno in nujno, saj delu človeštva na tej zemlji niti tragične izkušnje iz preteklih vojn niso dovolj, da
bi živeli in pustili živeti v miru.«
Zveza veteranov vojne za Slovenijo je za odlično dolgoletno
sodelovanje podelila spominski plaketi OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora in Občini Kranjska Gora. Občina je ob 25-letnici delovanja OZVVS Zgornja Gorenjska prejela tudi njihovo zahvalo za dosedanje sodelovanje, pomoč in podporo.
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Nad ljudmi in
naravo sem
navdušena
Junija je Kranjsko Goro
obiskala britanska
veleposlanica v Sloveniji
Tiffany Sadler.
KARMEN SLUGA
Prišla je na pobudo prijateljice Slave
Miles, po rodu iz Kranjske Gore, ki se
je poročila s Keithom Milesom, ki je
deloval kot ekonomski svetovalec slovenske vlade, nato pa aktivno sodeloval tudi pri slovenski osamosvojitvi.
Ker leta 1991 še ni bilo veleposlaništev,
je postal predstavnik Slovenije v Veliki
Britaniji.
Program obiska veleposlanice v Zgornjesavski dolini sta pomagali pripraviti učiteljici z Osnovne šole Josipa
Vandota Kranjska Gora Milica Vukajlovič in Anja Erlah. Sadlerjeva se je z
velikim veseljem ustavila v kranjskogorski šoli, kjer ji je delovanje ustanove predstavil ravnatelj mag. Milan Rogelj, nato pa se je odpravila v učilnice.
Učenci so jo zasuli z vprašanji. »Kra-

... in z gorskimi reševalci

Britanska veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler med kranjskogorskimi šolarji ...
ljica Elizabeta, nogomet in britansko
vreme. To jih je najbolj zanimalo,« je
povedala Sadlerjeva, ki med mladimi zelo uživa. Tudi sama je namreč
mama dveh sinov, starih 13 in 15 let,
ter hčerke, stare 18 let.
Pot jo je vodila tudi med turistične
delavce: Nikola Perkolič jo je sprejel
v Hotelu Lipa, Darja Hrovat v Gostilni
pri Martinu, Klavdija Mlekuž Peroša v
Igralniško-zabaviščnem centru Korona, Blaž Veber pa na Turizmu Kranjska Gora. Ugotovili so, da britanski gostje radi zahajajo v Kranjsko Goro, jih
je pa v zadnjem času nekoliko manj

kot pred leti. Vzroka za to niso našli,
Sadlerjeva pa je obljubila, da se bo po
svojih močeh potrudila in destinacijo
čim bolje promovila med britanskimi
prijatelji.
O kulturnih dejavnostih v Kranjski
Gori sta klepetala z Janezom Mlinarjem iz Kulturno-prosvetnega društva
Josip Lavtižar, o športu pa z nekdanjim deskarjem na snegu in svetovnim prvakom Dejanom Koširjem. V
Nordijskem centru Planica jo je sprejel Jure Žerjav, s kranjskogorskimi
gorskimi reševalci se je odpravila na
vajo v Gozd - Martuljek, sprejela pa sta
jo še Jani Pristavec iz Prostovoljnega
gasilskega društva Kranjska Gora in
domači duhovnik Janez Šimenc, ki ji
je podaril monografijo Naši znameniti rojaki, ki jo je že začela prebirati.
Sadlerjeva je v Kranjsko Goro prišla
predvsem z namenom, da utrdi znanje slovenskega jezika. Zato so prav
vsa srečanja potekala v slovenščini.
»Ko sem prišla v Slovenijo, je bil čas
zaprtja države zaradi epidemije covida-19. V hiši sem bila sama, nisem
imela stika z ljudmi. Učenje slovenskega jezika pa je za moje delo zelo
pomembno, zato grem rada med ljudi, saj bom tako najhitreje obogatila
svoj besedni zaklad in izboljšala izgovarjavo besed,« je pojasnila. Lahko dodamo le, da ji gre že zelo dobro!
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Z VITO DO SVETOVNEGA PRVENSTVA

Sodelovanje je izjemnega pomena
Največji športni dogodek v zgodovini Slovenije, FIS svetovno prvenstvo
v nordijskem smučanju, ki bo od 21. februarja do 5. marca 2023 v Planici, je vse
bližje. Izjemnega pomena je tudi dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo.
SUZANA P. KOVAČIČ
Planica in celotna destinacija Kranjska Gora bosta v času FIS svetovnega
prvenstva v nordijskem smučanju v
središču pozornosti športnega sveta.
Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž
Veber je povedal, da se na destinaciji
zavedajo odgovornosti organizacije, v
veliko pomoč pri tem so jim znanje in
izkušnje z velikih prireditev v Dolini.
Kot je pojasnil, je Turizem Kranjska
Gora v tem projektu zadolžen za koordinacijo med OK Planica in turističnim gospodarstvom, ravno pred kratkim so imeli sestanek. »Lahko rečem,
da je bilo s strani občanov in turističnega gospodarstva še veliko vprašanj
in bi se rad zahvalil tudi ekipi OK Planica, ki je prišla na sestanek in zadeve pojasnila. Destinacija Kranjska
Gora naj bi po optimističnih podatkih
gostila v tem času tudi do štiristo tisoč
gledalcev, a se tega ne ustrašite, ker
gre za daljše časovno obdobje dvanajstih tekmovalnih dni, v tem času pa
pričakujemo, da bo pri nas nastanjenih okrog osem tisoč gostov. Izredno
veliko dela je bilo usmerjenega v to,
da smo se glede namestitev povezali
še z Bledom, Trbižem, Beljakom ...«
Sodelovanje z lokalno skupnostjo je
izjemnega pomena za tako velik športni dogodek. »Lokalna skupnost je
tista, ki tukaj živi pred prvenstvom,
med njim in po njem, in verjamem,
da bomo zagotovili vse, da ne bo 'boleče' za občane, ki tu stanujemo. Tudi
temu je bil namenjen omenjeni sestanek, podanih je bilo veliko dobrih predlogov. Sedaj je še pravi čas, da nam
pišete, vprašate, predlagate rešitve
problemov, za katere menite, da obstajajo,« je poudaril Blaž Veber in po-

Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber v pogovoru z Bojanom Makovcem
/ Foto: Matevž Peršin

Maskota Vita je junija v Tamarju promovirala FIS svetovno prvenstvo v nordijskem
smučanju Planica 2023. / Foto: Aljaž Pristov
jasnil še, da se na Turizmu Kranjska
Gora osredotočajo na spremljevalne
dogodke v času prvenstva. »Planica je
znana po celem svetu in tu mislim, da
ne smemo razočarati.«
Pogovor z direktorjem Turizma Kranjska Gora je bil posnet v terenskem
studiu v NC Planica, na lokalni tele-

viziji ATM TV Kranjska Gora mu lahko
v celoti prisluhnete v sredo, 6. julija.
V ponedeljek, 1. avgusta, bo na ATM
TV predvajan tudi pogovor z Aljošo
Dolharjem, vodjo tekmovanja v smučarskih skokih za moške, v petek, 2.
septembra, pa s koordinatorko OK
Planica Ano Dolhar.
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Sedemdeset let društva upokojencev
Društvo upokojencev Rateče - Planica je bilo ustanovljeno leta 1952. O prvih
letih delovanja ni zapisov. Prvi podatki se pojavijo šele leta 1970, ko je bil za
predsednika izvoljen Andrej Rožič, za tajnika pa Jože Oman - Jurčelj, ki je uvedel
knjigo in vanjo vestno vpisoval pobude in sklepe s sej društva.
KARMEN SLUGA
Kot je zapisano v poročilu ob letošnjem jubileju, so v tistem
času pomagali slabo situiranim upokojencem pri nabavi
ozimnice, z nabavo premoga so poskrbeli za ogrevanje.
Vsako leto so organizirali tudi izlet. Iz arhiva je razvidno
še, da so bili naslednji izvoljeni predsedniki Franc Nesman, Feliks Picelj in Ludvik Burgar. Leta 1998 je bilo zaradi
pasivnosti društvo dano v mirovanje, leta 1999 pa je vodenje prevzel Vinko Šumi, ki ga je k temu delno nagovoril
takratni tajnik Franc Kajžar. Za začetek je poskrbel, da se
je pobirala članarina in so se zagotovile prve članske knjižice. Organizirali so izlete, športne aktivnosti in društvo je
začelo dobivati nov zagon. V letu 2002 je društvo štelo 102
člana. Nadaljevali so obiske članov, ki so dopolnili 80 ali 90
let, in jim čestitali ob jubileju. Člani društva iz Mojstrane
so jih povabili na tekmovanje v kegljanju z nihajno kroglo.
Čeprav, kot pravijo, niso veliko vedeli o tem športu, jih je
igranje tako navdušilo, da so začeli razmišljati o lastnem
igrišču. Določili so lokacijo v Planici in ga res tudi postavili.
Za popestritev in krajšanje zimskih dni so nabavili pikado.
Leta 2007 je športni referent postal Franc Vidovič, ki je bil
organizator tekmovanj in povezovanj. Navezal je stike z
Društvom upokojencev Kamnik, ki jih gojijo še danes.
Leta 2011 je bila za predsednico društva, ki je štelo že 124
članov, izvoljena Jelka Oman. Organizirala je letovanja, izlete in martinovanja. Vključila se je v reševanje socialnih
problemov upokojencev, izvoljena pa je bila še v Komisijo za turizem in izletništvo pri Pokrajinski zvezi društev
upokojencev. Člani društva so se v tistem času aktivno
vključili v univerzo za tretje življenjsko obdobje ter tečaj
italijanskega jezika. Tako ženska kot moška ekipa sta se
udeleževali tekmovanj v kegljanju z nihajno kroglo, balinanju in pikadu.
Leta 2019 je predsednik društva postal Justin Mrak. »Popravili smo balinarsko stezo, obnovili betonsko ploščo za
nihajno kroglo, namestili ploščo iz kroma za postavitev
kegljev in dodali umetno travo. Na eni strani smo podaljšali brunarico za spravilo orodja, spredaj pa naredili
podaljšek s streho za primer slabega vremena,« je še poudaril v poročilu ob obletnici društva in dodal, da so vse
navedeno izvedli s prostovoljnim delom. Ob koncu pa je
nanizal še nekaj zanimivih številk: »Organizirali smo 23
izletov z avtobusom in se udeležili 54 pohodov po Sloveniji.
V zimskih in poletnih športnih panogah smo se udeležili

Predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske
Robert Plavčak in predsednik DU Rateče - Planica Justin Mrak
116 tekmovanj, osvojili 26 zlatih, 21 srebrnih in 22 bronastih
medalj. Organizirali smo tudi tekmovanja na občinski,
medobčinski in državni ravni.«
Priznanja za pomoč in dolgoletno delo v društvu so prejeli Antonija Brudar, Mira Šumi, Branislav Oman, Franjo
Trstenjak, Vladimir Stojanovič, Srečko Oman in Justin
Mrak ter Tina Brlogar za pomoč društvu pri blagajniškem
poslovanju. Dolgoletna predsednika Vinka Šumija in Jelko Oman pa so predlagali za priznanje ZDUS. Ob letošnji
okrogli obletnici društva pa je članom čestital tudi predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske
Robert Plavčak.
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Veseli dan pod Triglavom
V soboto, 18. junija, je bilo v Vratih čezmejno srečanje sosedov iz Italije,
Avstrije in Slovenije, prvo na slovenski strani.
JOŽE KOŠNJEK
Dolina Vrata z mogočnim Triglavom
z znamenito steno v ozadju znova in
znova navdušuje. Tako je bilo tudi v
soboto, 18. junija, ko so se v njenem
osrčju na šestem čezmejnem srečanju zbrali sosedje iz Kanalske doline
iz Italije, avstrijske Koroške, še posebej iz Ziljske doline, in Gorenjske,
večinoma iz občine Kranjska Gora.
Doslej so bila vsa srečanja na avstrijskem Koroškem, sobotno, šesto po vrsti, pa je bilo prvo na gorenjski strani.
Organiziral ga je Zavod za izobraževanje in interpretacijo naravne in kulturne dediščine Skult iz Podkorena,
ki ga vodita Mateja Cuznar Zadnik in
Matjaž Podlipnik. Pri organizaciji so
pomagali Slovenski planinski muzej
iz Mojstrane, Triglavski narodni park,
društva iz Mojstrane in Dovjega in Občina Kranjska Gora. Na koroški strani
pa ima vsa leta glavno besedo Simon
Triessnig iz Loč pri Baškem jezeru.

Glavna organizatorja srečanja v Vratih
Matjaž Podlipnik in Mateja Cuznar Zadnik

Srečanje v Vratih
Kulturni program so izvedli Folklorna
skupina Julijana s Hrušice, domača
harmonikarja Jaka Kern in Kristjan
Cuznar, pevska skupina Canticum
Novum iz okolice Bleda in Kvartet
Dobniško jezero iz Loč na Koroškem.
Pred Vurnikovo kapelico je mašo daroval jeseniški kaplan Tine Povirk.
Organizatorji so poskrbeli, da so udeleženci spoznali, v kako znamenitem kraju za slovensko zgodovino in
sedanjost so se zbrali. Irena Lačen
Benedičič z ministrstva za kulturo je
pripovedovala o zgodovini Zgornjesavske doline, o Rateškem oziroma
Celovškem rokopisu, o zgodovini slovenskega planinstva in alpinizma
in o Slovenskem planinskem muzeju. Podžupan kranjskogorske občine
Marko Kopač je zbrane nagovoril v
imenu občine, direktor dr. Tit Potočnik v imenu Triglavskega narodnega
parka, Gregor Berce v imenu Planinskega društva Dovje - Mojstrana in

Matjaž Podlipnik ter Simon Triessnig
v imenu organizatorjev srečanja. Med
pohodom k vznožju Triglavske severne stene je kustosinja Slovenskega
planinskega muzeja Neli Štular pripovedovala o žalostnem izginjanju
še leta 1946 14 hektarov velikega Triglavskega ledenika, ki se je do danes
skrčil na pol hektara, in pogumnih
dejanjih župnika Jakoba Aljaža na
vrhu Triglava leta 1895 in pod njim.
Pripovedovala je o kilometer visoki in
do tri kilometre široki in za plezanje
zaradi krušljivosti skale zelo zahtevni Triglavski severni steni, ki je danes prepletena z več kot sto smermi,
vključno z znamenitim Čopovim stebrom. O dolini Vrata, dolini kopalcev
železove rude, oglarjev, lovcev, sekačev, furmanov, pastirjev in še mnogih
drugih, ki so ji dali pečat, je pripovedoval France Voga z Dovjega. Zbranim
je priporočil, da je v dolino najlepše iti
– peš, čeprav je cesta dočakala asfalt.
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Zaživela je povsem prenovljena Milka
Ob jezeru Jasna so odprli butični hotel in restavracijo Milka, ki jo vodi vrhunski
kuharski mojster David Žefran.
SUZANA P. KOVAČIČ
Ime Milka so novi lastniki na temeljih
bogate gostinske tradicije ohranili kot
obljubo nekdanjim lastnikom in jim
zagotovili, da bodo zgodbo nadgradili,
je povedal Matej Bandelj, direktor B&B
nepremičnine, soinvestitor v hotel in
restavracijo Milka. »Združili smo slovensko znanje, veliko imamo mladih
ljudi, ki že imajo izkušnje tako v Sloveniji kot v tujini. Korona nas je povezala, da smo se našli na tej lokaciji,
ki je pravi biser,« je pojasnil Bandelj
in poudaril, da je bil eden njihovih
glavnih ciljev zagotoviti kapacitete za
najzahtevnejše mednarodne goste.
»Sama obnova je trajala približno leto
in pol, s tem, da smo nekdanji objekt
skoraj v celoti porušili. Investicija je
skupaj z davkom in nakupom nepremičnine stala približno tri milijone
evrov.« Poslušali so nasvete izkušenih, vzporedno vzpostavljali ekipo in
imeli srečo, da so našli vrhunskega
kuharskega mojstra Davida Žefrana,
ki je delal v Frantznu, restavraciji s
tremi Michelinovimi zvezdicami v
Stockholmu, kjer je ustvarjal vse do
pandemije covida-19. Takrat je sku-

paj z ekipo Milke začel razvijati vizijo
nove restavracije,« je pojasnil Bandelj.
Alpsko okolje, kultura in tradicija so
Davidu Žefranu in njegovi ekipi postregli z izobiljem navdiha in narekovali vizijo restavracije, ki temelji
na uporabi regionalnih sezonskih
sestavin. »Njegova kreativnost pa mu
skupaj s poznavanjem različnih tehnik omogoča, da iz sestavin, ki bi jih
marsikdo zavrgel, premika meje,« so
povedali njegovi sodelavci. Navdiha
iz okolice pa ni čutiti le na krožniku,
temu sledi tudi koncept pijače. Restavracija Milka je za zunanje goste
odprta od četrtka do nedelje, kosilo
strežejo med 12. uro in 13.30, večerjo
pa med 18. uro in 18.30.
V butičnem hotelu ima tudi vsaka
soba svoje ime, ki se navezuje na tisto, kar jo definira – Pogled na jezero (Lake view), Vrtna suita (Garden
suita), ki ima veliko zasebno teraso
z rastlinjem in masažnim bazenom
na terasi, pa soba z imenom Skala
(Rock), v kateri so ohranili skalo še iz
let nekdanjega gostišča in diskoteke.
Estetiko jedi dodatno poudarja unikatna keramika, ki je še en primer
lokalnega sodelovanja s slovenskimi

Matej Bandelj je nagovoril goste. / Foto: Nik Bertoncelj

Kuharski mojster David Žefran
/ Foto: Nik Bertoncelj
umetniki. Zanimivi so kosi, narejeni
iz kamnov iz okolice, ki s svojo barvo
spominjajo na barve jezera ... Kranjskogorski župan Janez Hrovat je povedal, da ga je ekipa navdihnila že od
začetka, v času, ko v to »starko« nihče
več ni verjel; prepričan je tudi, da so
v tem čudovitem delu Kranjske Gore
naredili najboljše in zgodovino Milke
zavrteli za en krog naprej.

Vsaka soba ima svoje ime. / Foto: Nik Bertoncelj
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Terenski kolegij županov
SUZANA P. KOVAČIČ
Julijske Alpe postajajo prvovrstna povezana in celoletna alpska destinacija, kjer je turizem osrednji generator
trajnostnega razvoja. Prizadevanja
za razvoj trajnostne mobilnosti in
trajnostnega turizma, lokalnih virov, ohranjanja kakovosti okolja in
prostora za kakovostno življenje …
so in morajo ostati skupna na vseh
področjih delovanja. To je sporočilo
nedavnega kolegija županov Biosfernega območja Julijske Alpe, Skupnosti
Julijske Alpe, javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP), Posoškega
razvojnega centra in Razvoje agencije Zgornje Gorenjske, ki je potekal na
Primorskem in se ga je udeležil tudi
župan Janez Hrovat. Udeleženci srečanja so dali velik poudarek mobilnosti.
Strinjali so se, da se je izzivov prometa treba lotevati usklajeno za21,00
celotno
EUR

GARDALAND - nočni
9. 7., 20. 8., 1 dan

od

65,00

Udeleženci z Gorenjskega so se na terenski kolegij odpravili z vlakom. / Foto: JZ TNP
regijo, ključnega pomena je postopno
spreminjanje navad tako obiskovalcev kot prebivalcev. Letos je za namen
umirjanja prometa na tem območju
na voljo okoli 30 linij organiziranega

Rab in Pag,
ladijski izlet
16. 7., 1 dan

EUR

Gorski masiv
in ledenik Dachstein
6. 8., 1 dan

od

88,00

21. 8., 1 dan

od

43,00
EUR

od

64,00

Gora Marmolada,
središče Dolomitov
6. 8., 1 dan

Gora Matterhorn,
simbol Švice
19. 8., 3 dni

od

279,00

Gorska cesta
Grossglockner
30. 8., 1 dan

EUR

Opera Carmen
v veronski Areni

27 8., 1 dan

27. 8., 1 dan

od

EUR

Kranj: 04/20 13 222, Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,
Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206

Vsa ponudba na www.alpetour.si

od

44,00
EUR

Gorska cesta Nockalm
in Klomnock pohodni izlet

43,00

od

71,00
EUR

EUR

EUR

Maltatal,
gorska dolina slapov

javnega prevoza, za kar deležniki skupaj namenjajo skoraj 500 tisoč evrov.
Novost je digitalizacija voznih redov v
Julijskih Alpah, za katero skrbita Skupnost Julijske Alpe in javni zavod TNP.

od

84,00
EUR
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Prenovljeni Skipass

Ekskurzija v Belo krajino

SUZANA P. KOVAČIČ
Iz družinskega Boutique hotela Skipass v Kranjski Gori so
sporočili, da so letos prenovili vse sobe, kar je »dvignilo nivo
ponudbe in s tem kategorijo v 4* superior«. Hotel, ki je bil
zgrajen leta 2012, razpolaga z desetimi različnimi sobami,
recepcijo, lastno a la carte restavracijo in barom ter parkirnimi mesti. V času tekmovanj za svetovni pokal v hotelu
redno biva tudi vodstvo svetovne smučarske organizacije.
Hotel se ponaša tudi z zavezo Green & Safe. Kot so še sporočili, je lokacija odlično izhodišče za pohodništvo v vseh letnih časih in zimsko smučanje ter kombinacija za aktivne
dopustnike, ki iščejo naravo, užitek, velnes in zabavo.

Na strokovni ekskurziji v Beli krajini / Foto: TD Kranjska Gora
Člani turističnega društva (tD) Kranjska Gora vsako leto organizirajo strokovno ekskurzijo po sloveniji, letošnjo pomlad
so obiskali Belo krajino. »Želimo spoznavati nove kraje, nove
ljudi, nove turistične destinacije. Z veseljem vsako leto nagradimo člane tD Kranjska Gora, saj so srce in duša naše turistične občine. skrbijo za čisto okolje, za ocvetličenje svojih
hiš, okolice in gospodarskih poslopij. smo glas ljudstva in
zastopamo načelo, da smo turizem ljudje. Želimo ohranjati in
zapustiti našim zanamcem vse tisto, kar so nam zaupali naši
predhodniki,« je povedala predsednica tD Kranjska Gora Klavdija Gomboc. S. K.
Družinski hotel Skipass stoji v Kranjski Gori
/ Foto: arhiv hotela

Ura za podnebje
Koncerti domačega zbora
mešani pevski zbor Kranjska Gora pod vodstvom Petra novaka
bo nastopal tudi v poletnih mesecih – 8. julija in 5. avgusta ob
20.30 se bo predstavil na prireditvi večer na trgu, 22. julija ob
20. uri pa bodo pripravili večer v Borovški vesi. Konec avgusta
bodo že tradicionalno popestrili Škerlovi dnevi, letos že 17. po
vrsti. tako 18. kot 19. avgusta se bodo začeli ob 19. uri. K. S.

Pocarjeva domačija odpira vrata
Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni bo vrata za obiskovalce
odprla 16. julija. vsako soboto in nedeljo do 28. avgusta bo odprta od 11. do 18. ure. Domačija sicer velja za eno najstarejših v
tnP. s svojim videzom, bogato zbirko razstavljenih predmetov
in zgodbo o Pocarjih obiskovalcem pričara sliko življenja v krajih pod triglavom od daljnih stoletij do danes. S. K.

v slovenskem planinskem muzeju so v soboto, 4. junija, povabili na dogodek Ura za podnebje, ki so ga organizirali dan pred
svetovnim dnevom okolja, ki ga v državah članicah pripravlja
alpska konvencija. Letos so bile tema podnebne spremembe in
biodiverziteta in temu so se posvetili tudi v Planinskem muzeju,
ki je sploh prva info točka alpske konvencije pri nas. na voljo so
bile stojnice z lokalnimi proizvodi, pred muzejem (blizu ceste)
pa so odprli prvi mlekomat v mojstrani z izdelki kmetije Prnikar. obiskovalcem doline vrata so ponudili brezplačne prevoze,
vse v smeri prizadevanj za umiritev prometa. aleš Zdešar iz tnP
je predstavil razstavo večna sprememba, ujeta v fotografski
objektiv Jake Čopa. obiskovalcem je bila na voljo tudi razstava
in interaktivna igra Popotovanje po alpah. Pod strokovnim vodstvom ornitologinj Zlate vahčič in valerije Ferk so obiskovalci
spoznali ptice, njihove glasove in navade. na raziskovalnem
pohodu so zbirali naravni material in iz njega poskušali kot ptiči splesti ptičja gnezda. Še eno manjšo razstavo, primerno za
otroke, ki govori o biodiverziteti tnP, so pripravili pred muzejem. najmlajše je zabavala tudi maskota Planinko. S. K.
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Vaja gorskih reševalcev pri Martuljškem slapu
Z julijem se je začela poletna sezona obiskovanja gora, vse prijetnosti, ki so
povezane z lepimi doživetji na planinskih poteh in ob osvojitvi vrhov, s seboj
lahko prinašajo nevšečnosti, tudi zgodbe s tragičnim koncem.
JANKO RABIČ
Letošnje številke niso spodbudne, saj so gorski reševalci do
25. junija opravili že 272 intervencij. Pri Društvu GRS Kranjska Gora je vedno v pripravljenosti usposobljena ekipa, da
priskoči na pomoč. Po besedah predsednika Miha Noča so
glede na letošnjo skupno statistiko nesreč Sloveniji lahko
še zadovoljni, saj so imeli doslej sedem intervencij. Da so
vedno dobro pripravljeni, je potrebno redno usposabljanje
in pridobivanje izkušenj. V juniju so izvedli vajo pri prvem
Martuljškem slapu s predpostavko, da je planinec zdrsnil
v strugo potoka. Zaradi zahtevnosti terena so izdelali tirolsko žičnico, s katero so do ponesrečenca spustili zdravnika z nosili in ga potem dvignili z motornim vitlom, ki je
pomembna pridobitev v sklopu njihove opreme. Večji del
sredstev je prispevala Občina Kranjska Gora, nekaj je bilo
tudi donatorskih sredstev. Ta motorni vitel je sedaj name-

Prijateljske vezi z zamejskimi
planinci
Med gorenjskimi planinci in člani slovenskih planinskih društev v zamejstvu, v Furlaniji - Julijski krajini vse do trsta in na
Koroškem, prijetno odmevajo lepi vtisi, ki jih je več kot dvesto
udeležencev doživelo na letošnjem tradicionalnem srečanju,
tokrat v občini Sovodnje ob Soči v Furlaniji - Julijski krajini v
organizaciji Slovenskega planinskega društva Gorica. Letos je
minilo petdeset let od prvega srečanja na Golici v Karavankah
s 150 udeleženci. Dobronamerne misli takratnih pobudnikov iz
vrst jeseniškega planinskega društva so v petdesetih letih zagotovo obrodile sadove. število je v naslednjih letih naraščalo,
leta 1983 je bilo na srečanju v Nabrežini dva tisoč udeležencev.
Društva si organizacijo srečanj izmenjujejo, prav tako so tudi
lokacije različne. Letos je bila z Gorenjskega najbolj množična
udeležba članov Planinskega društva Dovje - Mojstrana. Zbrane je pozdravil podpredsednik Miro Eržen, ki je tudi kot predstavnik mednarodnega alpskega foruma dr. Julius Kugy izrazil
željo, da ta srečanja v prihodnje povežejo več planincev in vseh
dobro mislečih ljudi v širšem alpskem loku tega dela Evrope.
Pravi rekorderji s sodelovanjem v kulturnih programih so člani
Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora, ki so bili na vseh
dosedanjih srečanjih. v letošnjem jubilejnem letu seveda niso
manjkali in upravičeno so bili spet deležni velike pozornosti.
Po izvajanju koračnic pred srečanjem so v osrednjem kulturnem
programu, tokrat pod vodstvom Sare resman, zaigrali skladbo
vstala Primorska, ki je neuradna himna Primorcev.

Vaja reševanja / Foto: Društvo GRS Kranjska Gora
njen v uporabo vse trem društvom GRS v Zgornjesavski dolini. Na pravi reševalni akciji ga doslej še niso uporabili,
ob tam pa srčno upajo, da bi ga čim manjkrat. So pa na
vaji pri Martuljških slapovih preizkusili tudi nova nosila
Tyromont, ki so jih letos kupili izključno iz donatorskih
sredstev lokalne skupnosti in preventivnega programa Zavarovalnice Triglav. Gorski reševalci se ob tej priložnosti
zahvaljujejo vsem, ki so za pridobitvi prispevali sredstva,
saj z modernejšo opremo lažje in učinkoviteje rešujejo, kar
je tudi v korist ponesrečencev, hkrati pa to pomembno prispeva k večji varnosti samih gorskih reševalcev.
Ob tem po besedah Miha Noča planincem predvsem pa turistom niso odveč opozorila, naj upoštevajo zlata pravila, ki
so bila že tolikokrat izrečena in zapisana, da jih ne gre obnavljati vsevprek. Na voljo so na spletnih straneh gorskih
reševalcev in Planinske zveze Slovenije. Če jih na kratko
povzamemo, se je v tem času treba odpraviti v gore zgodaj,
spremljati vremensko napoved ter na turo vzeti vso potrebno opremo (nahrbtnik, pijačo, malico, topla oblačila, kapo
in rokavice, astro folijo, prvo pomoč in tehnično opremo za
zahtevnejše ture). Visoke temperature so sicer stalile večino
snega, vendar je še marsikje potrebna previdnost. Turistične delavce v dolini pa prosimo, da informacije prenesejo na
svoje goste in jim svetujejo tudi najem vodnika.
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Mladost s plesom in glasbo
Glasbena šola Jesenice je maja in junija pripravila več dogodkov in prireditev, od
baletne predstave do koncerta učencev zaključnih razredov ... V dvorani Vitranc pa
je bil koncert Simfoničnega orkestra Jesenice.
SUZANA P. KOVAČIČ
V dvorani Vitranc je bil v petek, 10. junija, koncert Simfoničnega orkestra
Jesenice, ki so ga naslovili Mladost s
plesom in glasbo, k sodelovanju pa
povabili Baletni oddelek Glasbene šole
Jesenice. Kot so zapisali v programski
list, zlitje plesnega in glasbenega jezika
predstavlja edinstveno umetniško doživetje tako za izvajalce kot poslušalce. Da
je to mogoče izvesti, pa je poleg dobrih
materialnih pogojev, učnih programov
in strokovnih mentorjev treba imeti
tudi učence, ki se predano odzivajo na
vse to. Predstavili so prvi slovenski balet
Možiček, ki ga je uredil in notiral Matej
Zupančič, tudi avtor skladbe Minuet
improptu. Program sta popestrili solistki na violini Tina Bučar in Eva Kramar.
V orkestru in baletnih zasedbah so tudi
člani iz Kranjske Gore.
Maja je bila baletna predstava v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah,
uprizorili so jo še na začetku junija na
Poletju na Stari Savi. Kot je povedala
pomočnica ravnateljice Glasbene šole
Jesenice Klavdija Jarc Bezlaj, gre za
največji baletni dogodek v letu, »nastopili so tudi učenci plesne priprav-

Med nastopajočimi na baletni predstavi v Gledališču Toneta Čufarja so učenci plesne
pripravnice, ki imajo pouk v Ljudskem domu. / Foto: Nik Bertoncelj
nice, ki imajo pouk v Ljudskem domu,
in učenke višjih razredov baleta, ki
pouk obiskujejo na Jesenicah«. Letošnja rdeča nit je bila Galerija plesnih
slik (renesansa, barok, romantika,
impresionizem).
Konec maja so v Ljudskem domu nastopili učenci Glasbene šole Jesenice,
oddelka Kranjska Gora, imeli pa so
tudi koncert učencev zaključnih razredov nižje oz. višje stopnje glasbe-

Mlada pianistka Ana Kopavnik / Foto: Sašo Valjavec

nega šolanja v Dvorani Lorenz na Jesenicah. »Iz Kranjske Gore jih je letos
osem, izmed njih sta nastopila šestošolca pianistka Ana Kopavnik s Poetičnim valčkom Enriqueja Granadosa
(učitelji Leon Šmid) in kitarist Tomaž
Kofler z Gavoto Heinricha Alberta (učiteljica Eva Jelenc Drozg). Ponosni smo
nanje in na njihovo vztrajnost in si
želimo, da bi jih glasba spremljala še
naprej.«

Zlitje plesnega in glasbenega jezika / Foto: Sašo Valjavec
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Bogate vsebine na Poletni muzejski noči
Nedavna Poletna muzejska noč v Slovenskem planinskem muzeju je imela širok
časovni razpon. Osrednji dogodek je bilo odprtje nove razstave Po prstih v stene.
JANKO RABIČ
Program z bogatimi in pestrimi vsebinami za vse generacije se je začel
v dopoldanskih urah, ko so vodniki z
mednarodno licenco IFMGA iz Združenja gorskih vodnikov Slovenije 32
prijavljenih udeležencev brezplačno
popeljali na ferato na Grančišče nad
Mojstrano. Na stojnici pred muzejem
so obiskovalcem ponudili marsikatero koristno informacijo o vodništvu
s poudarkom na varni hoji v gore. V
popoldanskih urah je predvsem mlade navduševal plezalni stolp. V skrivnosti in prve izkušnje v umetni steni
so jih popeljali člani alpinističnega
odseka PD Dovje - Mojstrana. Na voljo so bile otroške delavnice, kjer je
vsak lahko izdelal plezalca. Osrednji
Med ogledom nove razstave Po prstih v stene

Predvsem mladi so bili navdušeni nad
plezalno steno.

dogodek je bil v večernih urah, ko so v
muzeju odprli novo razstavo Po prstih
v stene. Bogate vsebine predstavljajo
oris zgodovine športnega plezanja,
ki se je razvilo v samostojno športno
panogo, večji razmah in popularnost
pa je doseglo z uvrstitvijo panoge na
olimpijske igre. Vedno bolj osvaja številne navdušence v Sloveniji, s tekmovalnimi dosežki pa segajo v sam svetovni vrh. Vrhunec je bila lanska zlata
olimpijska kolajna Janje Garnbret,
prva na svetu v tej športni disciplini.
Velik prispevek je z velikimi plezalnimi dosežki in tekmovalnimi uspehi
pred leti prispevala domačinka Mar-

Novi uspeh Dinozavrije
Dosegli so vse, kar so lahko, bi lahko rekli za mlade kranjskogorske gledališčnike Kulturno-prosvetnega društva Josip lavtižar, ki so letos pod taktirko Nike Brgant navdušili s predstavo Dinozavrija. Po dveh nagradah v Pionirskem domu (najboljša predstava
III. triade ter najboljši kostum in glasba) so za konec sezone naredili izjemen vtis še
na Ptuju, kjer so na srečanju otroških gledaliških skupin prejeli zlato plaketo. K. S.

tina Čufar iz Mojstrane. Razstava poleg bogatega dokumentarnega gradiva s številnimi fotografijami in video
projekcijami predstavlja tudi opremo
in plezanje, plezalne vodnike in literaturo, pravi junaki so paraplezalci,
ki prav tako že posegajo po kolajnah.
Zanimiv je tudi dodatek o življenju
rastlin in živali v plezališčih. Odprtje
razstave je bilo tokrat drugačno kot
običajno, poleg avtorjev so se lahko
aktivno vključili obiskovalci, saj so
morali v nagradnem kvizu odgovarjati na vprašanja, povezana z zgodovino
športnega plezanja v Sloveniji. V pripravo razstave je avtorica, kustosinja
za planinstvo v muzeju Saša Mesec,
vložila veliko dela in energije skupaj
s sodelavcema Jurijem Ravnikom in
Tomom Česnom.
Razstava, ki je zares vredna ogleda, bo
odprta zagotovo celotno letošnje leto.
Da je dogajanje na Poletni muzejski
noči imelo še pridih noči, so zvečer
poskrbeli člani ansambla Nočn šiht.
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Dobitnica prestižnega priznanja v farmaciji
Kranjskogorčanka Brigita Mavsar Najdenov, specialistka klinične farmacije, je
letošnja prejemnica Minařikovega priznanja, ki jih od leta 1990 najzaslužnejšim
članom podeljuje Slovensko farmacevtsko društvo. Imenujejo se po znanem
zgodovinarju farmacije prof. Francu Minařiku.
KARMEN SLUGA
Magistra Brigita Mavsar Najdenov je že od vsega začetka
svoje poklicne poti zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice. Sama sebi rada reče »varuhinja zdravil«, saj skrbi, da
se zdravila uporabljajo varno in učinkovito, kar pomeni,
da pacienti dobijo prava zdravila v pravih odmerkih ter
na pravi način in v varnih kombinacijah. In to ni delo na
daljavo. To je delo z ljudmi. Z zdravniki in medicinskimi
sestrami gre do pacientov, da skupaj najdejo najboljšo rešitev. Njena naloga je opozarjanje na neustrezne kombinacije zdravil in priporočanje pacientu individualno ustrezno prilagojenih odmerjanj zdravil. Posebno pozornost vsa
leta namenja zdravilom za zdravljenje okužb, med katerimi se največ uporabljajo antibiotiki. »V zadnjem času se
srečujemo z zelo odpornimi bakterijami, za katere počasi
že zmanjkuje učinkovitih antibiotikov, saj razvoj novih
zdravil bakterijskemu boju za obstanek ne more več slediti. Zato je prav, da antibiotike uporabljamo racionalno za
zdravljenje bakterijskih okužb in ne za virusne okužbe, kot
sta gripa in prehlad,« poudari.

MARSIKDO NI VEDEL, DA SO FARMACEVTI TUDI
V BOLNIŠNICI
Pot na področje klinične farmacije ji je odprla tedanja
vodja lekarne magistra Helena Vidmar, ki je odobrila njeno specializacijo v Splošni bolnišnici Jesenice. V tistem

času so bili farmacevti aktivni izključno v lekarni in so se
ukvarjali s preskrbo z zdravili. Kliničnih farmacevtov še ni
bilo, zato marsikdo na oddelkih niti ni vedel, da farmacevti v bolnišnici sploh obstajajo. »Takrat smo veliko zdravil
naredili sami v bolnišnici. Helena Vidmar je bila velika
strokovnjakinja in specialistka iz oblikovanja zdravil. Zelo
sem ji hvaležna za vse znanje, ki ga je delila z mano. Delali smo mazila, sirupe, praške, infuzijske raztopine … Vsi
državni strokovni nadzori so nas takrat zelo pohvalili, saj
smo imeli zelo urejeno tudi pripadajočo dokumentacijo,
spremne liste za zdravila in opise tehnoloških postopkov.
Zdaj pa je svet drugačen in je prevladala industrija.«
Veliko vlogo pri razvoju njenega dela je imel tudi prim. Miran Rems, nekdanji strokovni direktor jeseniške bolnišnice, ki je v kliničnem farmacevtu prepoznal pomembnega
sodelavca za zagotavljanje varne ter kakovostne oskrbe
bolnikov, zato jo je imenoval za pomočnico strokovnega
direktorja za področje klinične farmacije, kar ji je omogočilo, da se je posvetila izključno svoji stroki in jo izpopolnila tako na področju vsakdanje klinične prakse kakor
tudi na raziskovalnem in izobraževalnem področju. V tistem času je bila jeseniška bolnišnica ena prvih bolnišnic
v Sloveniji, ki je imela kliničnega farmacevta vključenega v obravnavo bolnikov na oddelkih. Ob tem še posebej
poudari veliko podporo in odlično sodelovanje s sedaj že
pokojnim prim. Jernejem Markežem in upokojeno diplomirano medicinsko sestro Lidijo Ahec, ki sta ji še kot specializantki klinične farmacije najprej odprla pot na oddelek
interne medicine, kakor tudi s prim. Matejem Andoljškom
in prim. Miranom Remsom, ki sta ji odprla pot tudi na kirurški oddelek. Poleg omenjenih z veliko hvaležnostjo poudari, da so za uveljavitev klinične farmacije v bolnišnici
na Jesenicah zaslužni tudi vsi drugi neimenovani, ki so jo
pri njenem delu podpirali, dopolnjevali in z njo sodelovali.

ZNANJE JE TREBA NADGRAJEVATI

Brigita Mavsar Najdenov, specialistka klinične farmacije, na
podelitvi priznanja / Foto: Tomaž Primožič/FPA

Po skoraj 20 letih je magistra Mavsar Najdenov v bolnišnici Jesenice še vedno edina klinična farmacevtka, ki jo
boste srečali pri svojem delu na oddelkih, predvsem na kirurgiji in internistiki. To sta največja oddelka v bolnišnici
z največ sprejetimi in obravnavanimi pacienti, zato je delo
za enega kliničnega farmacevta kar obsežno in naporno.
A kot pravi: »Če nekaj delaš z veseljem, potem je vse lažje.
Je pa to poklic, kjer je znanje treba nadgrajevati in ves čas
nekaj raziskovati, kar pa mi ustreza.« Njena dolgoletna že-
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Brigita Mavsar Najdenov s hčerkama / Foto: osebni arhiv

Komisijo za zdravila, od leta 2001 tudi Komisijo za antibiotike, in sodelovala v ožji skupini Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb. Že kot specializantka klinične
farmacije je pričela z delom na kliničnih oddelkih, s čimer
je Splošna bolnišnica Jesenice postala ena prvih bolnišnic
v Sloveniji s tovrstno dejavnostjo. Rezultate svojega raziskovalnega dela je uspešno objavila v sedmih izvirnih in
enem preglednem znanstvenem članku. Svoje znanje rada
deli s kolegi, je mentorica številnim študentom farmacije
na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani in od Lekarniške zbornice Slovenije imenovana za glavno in področno mentorico specializantom iz klinične farmacije. Svoje
znanje o zdravljenju z zdravili predaja tudi izven farmacevtske stroke, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin na
Jesenicah, kot nosilka predmeta Farmakologija. Svojo prepoznavnost v stroki gradi na področju klinične farmacije
v bolnišničnem okolju, še zlasti na področju obvladovanja
bolnišničnih okužb in zdravljenja s protimikrobnimi učinkovinami.« Niso pa spregledali niti njene strokovnosti, povezovalnosti in predanosti raziskovalnemu delu.

lja po kadrovski okrepitvi in širitvi klinične farmacije še
na preostale oddelke v bolnišnici se počasi uresničuje, saj
v kratkem pričakuje pomoč mlajše kolegice, sedaj še specializantke klinične farmacije.
Obrazložitev visokega Minařikovega priznanja je bila obsežna. Zapisali so, da je »Brigita Mavsar Najdenov svoje
poklicne poti nakazala že s svojim diplomskim delom z
naslovom Preskus prepustnosti nekaterih vrst medicinskih rokavic za bakterije in viruse, ki ga je opravila v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani. Strokovno delo nadaljuje
v lekarni Splošne bolnišnice Jesenice, kjer je 18 let vodila

Da so na sodelavko ponosni, so pokazali tudi v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer so ji po prejemu priznanja – slovesna
podelitev je bila v znamenitem Tartinijevem gledališču v
Piranu – izkazali naklonjenost in jo pričakali z velikim
šopkom rož. »To so dogodki, ki jih nikoli ne pozabiš in ki ti
dajo potrditev, da delaš dobro in prav,« ganjeno pove magistra Mavsar Najdenov, ki moč za svoje delo črpa iz vere v
Boga in ljubezni do svoje družine – je ponosna mama dveh
pridnih hčera. Uživa tudi v slikanju akvarelov ter poslušanju resne glasbe. Zelo rada pa se odpravi tudi v naravo in
kolesari.

SODELAVCI SO JO PRIČAKALI S ŠOPKOM

Znanja o oživljanju ni nikoli
preveč
»Samo pet odstotkov Slovencev zna pravilno in učinkovito oživljati. Najpomembnejše so prve štiri minute. Srce je v sredini
prsnega koša.« to je le nekaj poudarkov s predavanja o temeljnih postopkih oživljanja z defibrilatorjem in mobilni aplikaciji
iHeLP, ki je potekalo v Ljudskem domu v Kranjski Gori. omogočil
ga je iHeLP v sodelovanju z občino Kranjska Gora in turizmom
Kranjska Gora. Andraž ogorevc in Peter Weixler sta predstavila
delovanje mobilne aplikacije iHeLP, njeno nadgradnjo, osnovne
korake temeljnih postopkov oživljanja z defibrilatorjem (AeD)
in projekt Srcu prijazna občina. tokratno predavanje je bilo namenjeno predvsem turističnemu gospodarstvu, pa tudi drugim
zainteresiranim občanom. Ker je bilo v dvorani Ljudskega doma
še veliko prostih sedežev, si ogorevc želi, da bi bila naslednjič
udeležba boljša, saj znanja o oživljanju ni nikoli preveč. Že letos poleti pa načrtuje vzpostavitev tako imenovane SoS-točke
sredi Kranjske Gore. K. S.

Predstavili so delovanje mobilne aplikacije iHELP, njeno
nadgradnjo, temeljne postopke oživljanja z AED in projekt Srcu
prijazna občina. / Foto: Karmen Sluga
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Blagoslov za varno
delo s traktorji
Konjeniški klub Špik je po dveh letih
premora zaradi koronavirusnih razmer
znova organiziral blagoslov traktorjev.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prvič so imeli blagoslov traktorjev leta 2019, takrat se ga
je udeležilo kar 31 traktoristov, a tudi letos na majsko soboto je bila število podobno, in to kljub slabemu vremenu.
»Prijetno sem presenečen, da je za to zainteresiranih tudi
dosti mladih,« je povedal predsednik Konjeniškega kluba
(KK) Špik Janez Osvald. Traktorje in tiste, ki jih bodo upravljali, je blagoslovil domači župnik Janez Šimenc. Da bodo
obvarovani nezgod in da bo njihovo delo bogato obrodilo,
je prošnje mednje ponesel župnik. Sledilo je druženje in
pogostitev v prostorih KK Rasinger v Podkorenu.
Konjeniški klub Špik s sedežem v Ratečah ima 82 članov,
večinoma iz občine Kranjska Gora, nekaj jih je tudi iz občin Jesenice in Ljubljana, je povedal tajnik kluba Slavko
Kanalec. Lastništvo konja ni pogoj za članstvo, veseli so
tudi članov, ki radi pomagajo pri organizaciji dogodkov.
Pogrešali so druženje, zato so letos za prvi maj, sicer še
vedno v okrnjenem obsegu, organizirali srečanje konjenikov treh dežel. Letos na italijanski strani, prihodnje leto za
organizacijo pride na vrsto KK Špik. V klubu organizirajo
tudi ekskurzije, blagoslov konj na štefanovo, rekreacijsko
jahanje, sem in tja srečamo še kakšnega »fijakarja«. Kot
je povedal Kanalec, želijo nadaljevati projekt konjeniških
poti, ki je zastal zaradi epidemije in bi povezal Slovenijo
(vse do Bohinja), Avstrijo in Italijo.

Blagoslov traktorjev je potekal na na parkirišču pod poligonom v
Podkorenu. / Foto: Tina Dokl

Diabetiki navdušeni nad Planico
v Društvu diabetikov (DD) Jesenice, ki združuje člane iz sedmih
občin Zgornje Gorenjske, spet bolj sproščeno izvajajo glavno
poslanstvo, ozaveščanje in izobraževanje o sladkorni bolezni, z
vključevanjem v različne dejavnosti pa vsak najde nekaj zase za
krepitev zdravja, rekreacijo in sprostitev. Na nedavnem občnem
zboru so ocenili delo v preteklem obdobju, podelili priznanja in
sprejeli nove smernice delovanja. Posebej so zadovoljni, da je
več priložnosti za izvedbo pohodov, izletov in srečanj. v maju
so bili v jeseniškem društvu organizatorji izleta vseh gorenjskih
društev diabetikov. več kot sto članov iz Domžal, Kamnika, Kranja, škofje Loke in z Jesenic si je ogledalo Nordijski center (NC)
Planica pod vodstvom vodnikov andraža Sodje in Deana Mežika. v lepem spominu je ostala tudi vožnja s sedežnico na vrh
velikanke. Predsednica DD Jesenice Sonja ravnik se je zahvalila
vsem za uspešno organizacijo, še posebno pa NC Planinca za
gostoljubje. J. R.

Obiskali so Nordijski center Planica.

Gasilska vaja ob obletnici društva
Člani PGD Kranjska Gora so izpeljali vajo ob 130-letnici društva.
Potekala je na Galeršah nad Kranjsko Goro, imela pa je tri scenarije. Obravnavali so požar na objektu, poškodovanca pod
hlodi v gozdu in poškodbe občana, ki je zdrsnil po brežini. Sodelovali so člani vseh društev iz občine in tudi njihovi prijatelji
iz Italije in avstrije ter člani GrS Kranjska Gora. Skupaj je bilo na
terenu 14 enot oz. 90 gasilcev. Kot je povedal vodja vaje Mitja
Kosić, sicer poveljnik kranjskogorskega društva, so z izvedbo
in udeležbo zelo zadovoljni. Dne 23. julija pa gasilci iz Kranjske
Gore pripravljajo gasilsko veselico ob jubileju, ki se bo začela
ob 15. uri. Najprej bo na sporedu uradni del z gasilskim postrojem in podelitvijo priznanj, sledil pa bo svečan prevzem novega
gasilskega vozila. Za zabavo bo skrbel ansambel Karavanke, ne
bosta pa manjkala niti srečelov in kegljanje za bogate nagrade.
Že zdaj lahko dobitke, ki ste jih pripravljeni darovati za veselico, prinesete v gasilski dom vsak dan med 17. in 19. uro. K. S.
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Junija prikaz gorske sečnje
Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline je na Mitharjevem bregu na
Dovjem v sodelovanju s kmetijsko mehanizacijo Lavrih pripravilo prikaz gorske
sečnje in obdelave strme travnate površine.
KARMEN SLUGA
Nedelja, 19. junija, je bila sončna in
vroča – ravno pravšnja za košnjo. Na
travnik pod glavno cesto, ki vodi iz
smeri Jesenic proti Kranjski Gori, je
prišlo veliko ljudi, ki so želeli videti
moderno kmetijsko mehanizacijo, od
tračnih obračalnikov, pobiralnih zgrabljalnikov do gorskih cistern. »Z veseljem smo prišli na Dovje. Sam sem
član Podeželske mladine Škofja Loka,

mladi kmetovalci se radi povezujemo
in kaj naredimo skupaj, zato sem takoj
privolil, ko so nas Zgornjesavci povabili medse,« je povedal Rok Gartnar,
direktor podjetja Lavrih. Po prikazu je
sledilo druženje, na stojnicah pa so lokalni kmetje prodajali svoje izdelke.
»Društvo podeželske mladine Zgornjesavske doline je prostovoljno združenje mladih s podeželja ter tistih, ki čutijo pripadnost in povezanost z nami.
Največ članov prihaja iz občin Kranj-

Aljaž Smolej je predsednik Društva
podeželske mladine Zgornjesavske doline.

Rok Gartnar iz podjetja Lavrih

Prikaz kmetijske mehanizacije

ska Gora in Jesenice, nekaj pa tudi iz
občin Žirovnica in Gorje,« je povedal
predsednik društva Aljaž Smolej. Člani se redno udeležujejo regijskega in
državnega kviza Mladi in kmetijstvo,
zimskih in poletnih športnih iger ter
državnih kmečkih iger, pa tudi delavnic in posvetov podeželske mladine,
kjer se zberejo predstavniki članov
Zveze slovenske podeželske mladine.
Obiskujejo razne sejme, na primer
Agriteh v Celju, sejem v Gornji Radgoni in sejem Austrofoma (ne-varno v
gozdu). V jesenskem času organizirajo
društveni izlet ali kostanjev piknik. Že
več kot dve leti redno izvajajo »četrtkanja« ali »petkanja« – večerna druženja
ob četrtkih ali petkih – kjer diskutirajo o aktualnih temah, zbirajo ideje za
prihajajoče dogodke, načrtujejo izlete,
udeležbo na sejmih, včasih pa zgolj
uživajo v družbi. Društvo z namenom
prenosa znanja sodeluje in organizira
izobraževanja s področja gospodarstva,
kmetijstva, varstva narave in seznanja
o nujnosti skladnega gospodarstva,
kulturnega in družbenega razvoja podeželja. In prav v ta namen so letos
priredili prikaz košnje.
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Mednarodni turnir je bil lepa izkušnja
KARMEN SLUGA
Med 16. in 19. junijem se je ekipa ŠD
Zelenci Kranjska Gora U15 udeležila
mednarodnega turnirja v Avstriji, ki
je bil del družine 13 različnih športov v
okviru Združenih svetovnih iger (United World Games) 2022, kjer so nastopali tekmovalci in tekmovalke iz trideset držav.
»Med šest tisoč mladimi športniki
smo se počutili odlično. Dobro smo
jedli in pili, hodili na izlete, obiskali Opičjo goro nad Beljakom, Vrbsko
jezero, skakali smo v vodo in se kopali, šli na sprehod, se družili na celovškem nogometnem stadionu in se
neizmerno zabavali,« so sporočili iz
tujine.
Odigrali so pet mednarodnih tekem,
od tega so tri dobili in dve izgubili.
Premagali so vrstnike iz Beljaka in Celovca, pa tudi eno od treh švicarskih
ekip, dve pa sta bili za odtenek premočni. »Pustili smo lep vtis in Švicarji se kar niso mogli načuditi, da smo
jim tako blizu, pa čeprav so bili naši
fantje v povprečju za leto ali dve mlajši od njih,« so poudarili po turnirju in
dodali: »Da nam je tako lepa ekskurzija uspela, gre zahvala našemu Rolandu Brajiču, ki skupaj s prijatelji že
dve desetletji ustvarja floorball zgodbo v Zgornjesavski dolini. Zahvala gre

Ekipa ŠD Zelenci Kranjska Gora U15 se je udeležila mednarodnega turnirja v Avstriji.
/ Foto: ŠD Zelenci
staršem, ki so nam zaupali svoje otroke. Najbolj hvaležni pa smo našemu
trenerju Damjanu Fuchsu, ki je v tem
letu v treninge in organizacijo vložil

dušo in srce. Brez njega mednarodnega turnirja za nas ne bi bilo. Prav tako
pa nam ne bi uspelo brez zvestih donatorjev. Hvala vsem.«

Zaključek uspešne
sezone
Člani ekipe Zelenci Kranjska Gora so junija končali letošnjo sezono floorballa.
Zbrali so se v telovadnici v Mojstrani in
organizirali zadnji turnir pred počitnicami
– vse selekcije so se za konec pomerile
še s starši. Igro so mladi športni upi vzeli
zares, seveda pa je bilo največje veselje
prekrižati še palice s starši in jih tudi premagati. Vsi so prejeli priznanja za uspešno sezono in se odpravili na pico in sok
v picerijo Kot. K. S.

Zbrali so se v telovadnici v Mojstrani in organizirali zadnji turnir pred počitnicami. / Foto:
ŠD Zelenci

Z legendarnimi kolesi
brez prestav na Vršič
Ljubitelji koles znamke Pony so se v
pravem retro vzdušju znova spopadli z
vršiškimi serpentinami.
MAJA BERTONCELJ
Že osma izvedba vzpona s »poniji« iz Kranjske Gore na Vršič v soboto, 4. junija, je bila z udeležbo blizu rekordne. Ob
spodbudi številnih navijačev je startalo 1241 kolesarjev iz
dvanajstih držav. Najhitrejša sta bila Laura Šimenc med
ženskami s časom 47 minut 6 sekund ter Luka Kovačič
med moškimi s časom 40 minut in 37 sekund. Oba sta tudi
večkratna zmagovalca in aktualna rekorderja, rekorda sta
oba dosegla predlani, Laura s časom 45:48, Luka z 39:39.
»Če si prvi na vrhu s tem 'hudičem', moraš biti zadovoljen.
Klanec se mi zdi vsako leto daljši in težji, sem pa tudi jaz
vsako leto starejši,« je Luka komentiral svoj nastop, dirko
pa znova označil kot vrhunsko. Zmagovalka v ženski konkurenci Laura Šimenc je imela na začetku tekme neljub
dogodek in je v gneči padla, kljub temu je ohranila motivacijo, gnala »ponija« in prevzela pokal.

Začetek tekme je spremljal tudi legendarni »fičko«. / Foto: Samo
Vidic, Redbull Content Pool
Nekdanji smučarski skakalec Anže Semenič je s časom 59
minut in 27 sekund pristal na 43. mestu. »Sem kar zadovoljen. Moj cilj je bil, da ne sestopim, to mi je uspelo. Boril
sem se sam s seboj, tako da niti ne vem, kakšna je proga.
Promoviral sem tudi FIS svetovno prvenstvo v nordijskem
smučanju Planica 2023,« je povedal.
Naj retro tip osme izvedbe je postal Uroš Habjan, ki se je
v visokih temperaturah »žrtvoval« v skafandru, naziv naj
retro bejbe je osvojila Nina Legan, naj retro skupina pa so
postali Pohorski Abohi. Dogajanje je komentiral Filip Flisar, nekdanji smučar prostega sloga, ki je Red Bull Goni
Pony ocenil kot unikaten izziv, kjer so pomembne pot, želja in energija brez primere.

Izkoristite
ugodno ponudbo!

BREZPLAČNA IZMERA
Izberite kvaliteto
po super cenah!
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Na »hišni« Triglav v
manj kot dveh urah
Legendarni Franci Teraž iz Mojstrane,
gorski in trail tekač, maratonec,
alpinist in gorski reševalec, si je za
svojih šestdeset let postavil osebni izziv.
Od Aljaževega doma v Vratih na Triglav
priti v manj kot dveh urah ...
SUZANA P. KOVAČIČ
Za ta osebni podvig se je Franci Teraž odločil v soboto, 25.
junija, na dan državnosti, in ga tudi dosegel. Od Aljaževega doma v Vratih je na vrh Triglava prehodil in pritekel v
eni uri, 58 minutah in 37 sekundah. »Res je bilo noro, kar
dramatično,« je povedal ob vrnitvi v dolino. Na začetku se
mu je zdelo, da je bil tempo kar prehiter in tudi 'kriza' je
prišla vmes. Je kar vedel, da bo. Najprej se je malo upočasnil s Triglavskih podov do Kredarice, potem še enkrat na
poti proti Malemu Triglavu. A je imel ob sebi od začetka
do konca poti športne prijatelje. Ves čas sta ga spremljala gorska tekača Luka Kovačič in Tomaž Dolar, ob poti pa
gorski reševalci iz Mojstrane. Okrog 14 je bilo vseh skupaj
v Francijevi ekipi. »V eni uri in 35 minutah moramo biti
na Kredarici, to sem fantoma že takoj povedal.« No, pri
Kredarici so imeli kakšno minuto »viška« ...
Franci Teraž se s športom ukvarja že od enajstega leta.
Najprej je treniral tek na smučeh, kasneje atletiko, ki se ji
je pridružil še gorski tek. »Gorske tekače sem spoznal prek
alpinizma, ko pa sem zmagal na svoji prvi tekmi v Italiji,
sem se za gorski tek še bolj navdušil in tekmoval. Udeležil
sem se 15. svetovnih prvenstev v gorskih tekih in imam še
vedno najboljše, sedmo mesto med Slovenci. Sem pionir
gorskega teka v Sloveniji.« S hribi je »gor zrasel«, in že ko
je bil star enajst let, jih je, fantine, pokojni Avgust Delavec
peljal prvič na Dovški križ. Osvojil je tudi vse tri Rokave in
začel plezati. Kot alpinist je preplezal različne smeri doma
in v tujini. Skalaško smer v Triglavski severni steni je najhitreje preplezal v eni uri in 48 minutah.
»Že leta 1987 sem od Aljaževega doma v Vratih na Triglav
(čez Prag) prišel v eni uri in 31 minutah, kar je bilo za tiste
čase nepojmljivo. In sem čakal, če bo kdo ta čas na tej trasi izboljšal, kar je uspelo Luki Kovačiču in Nejcu Kuharju.
Pred približno dvema letoma pa sem začel razmišljati, da
bi pri šestdesetih letih poskusil priti gor v času pod dvema
urama, kar seveda ni enostavno pri teh letih. Da vidim,
če se da. Pa še kost sem dal tem fantinom, da ko bodo oni
toliko stari, da bodo poskusili.« Franci Teraž še vedno tekmuje, a zdaj največ gorske traile, predvsem v Italiji. »Šport
mi je v zadovoljstvo, veselje, v hribih se vedno nekaj nove-

Franci Teraž na Triglavu v 1 uri, 58 minutah in 37 sekundah

Na poti proti cilju
ga dogaja. Gorski tek in gorski trail sta v svetu postala zelo
popularna.« Za sobotni podvig se je intenzivno pripravljal
od januarja. »Veliko sem kolesaril, hodil po hribih, naredil kar okrog tri tisoč kilometrov. Pred približno dvema tednoma sem sam napravil pot od Aljaževega doma na vrh
Triglava, takrat sem imel čas dve uri in šest minut, tako
da sem za občutek že vedel. Zdaj, ko je šlo zares, kaj dosti
rezerve nisem imel in sem šel na polno.« Nagrada je sledila v dolini s prijetnim druženjem in okusno pogostitvijo
v Aljaževem domu.
Do »hišnih« gora nima daleč, saj živi v zadnji hiši, preden
se začne dolina Vrata. Še vedno je tudi gorski reševalec pri
Društvu Gorska reševalna služba Mojstrana. »Prej sem se
veliko ukvarjal z vrhunskim športom, v službi sem bil v
Acroniju kot vodovodni inštalater, vzdrževalec. Zdaj sem
dve leti upokojen in imam več časa tudi za gorsko reševanje.« Franci Teraž je šestdesetletnico praznoval 19. januarja, a takrat to ni bil pravi letni čas za njegov osebni podvig
na Triglav.
Enkrat hitreje, kdaj tudi z bolj umirjenim tempom, saj
gresta z ženo Anico praviloma vsako nedeljo kam v hribe.
»V zadovoljstvo, veselje, užitek, tako moraš to vzeti.« In s
tistim pravim občutkom za gore, ki ga imajo le izkušeni ...
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Obiskovalcem Dovške Babe
SUZANA P. KOVAČIČ
Planinska paša je tradicionalen način rabe kmetijskih površin v gorskih območjih in je bistven pogoj za
obstoj nekaterih kmetij v dolini ter
pomemben naravovarstveni dejavnik. »Planine so prav tako priljubljen
cilj pohodnikov in gorskih kolesarjev.
Za doseganje sozvočja kmetijstva in
turizma na planinah pa je potrebno
stalno ozaveščanje o pomenu planin.
Tako se je na planinah v pašni sezoni
treba izogibati pretiranemu teptanju
rastlin s hojo ali vožnjo zunaj označenih poti in vznemirjanju živali.
Veliko težavo predstavlja tudi nekontrolirana vožnja z gorskimi kolesi v
naravnem okolju, ki običajno poteka
po strmih terenih, uničuje pašnike in

vznemirja živali. Na zelenih pobočjih
Dovške Babe in planine Dovška Rožca se od konca junija do septembra
pase živina. Z Agrarno skupnostjo
Dovje Mojstrana smo, z željo po zaščiti živali v pašnem obdobju, sprejeli odločitev, da na zgornjem delu
makadamske poti proti Dovški Babi
poostrimo nadzor in dodatno omejimo dostop vsem osebnim vozilom,
ki je sicer v veljavi že nekaj let, ter
gorskim kolesarjem, ki posegajo po
vrhovih Dovške Babe. Zapora ceste bo
postavljena v času pašne sezone na
Ravnah (križišče Dovška Baba–Hruščanska planina (Visoke) za osebna
vozila (izjema so lastniki zemljišč)
in za gorske kolesarje. Od tam naprej
lahko nadaljujete peš,« so obvestili
na Turizmu Kranjska Gora in doda-

Za doseganje sozvočja
kmetijstva in turizma na
planinah je potrebno stalno
ozaveščanje o pomenu planin.
li, da je dostop z avtomobili in kolesi torej možen do razcepa Dovška
Baba–Hruščanska planina. Ker gre za
manjša parkirišča ob cesti, svetujejo,
da vozila parkirate na uradnih parkiriščih na Dovjem in se na Dovško
Babo odpravite peš.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke
z geslom Nordijski center Planica, objavljene v reviji Zgornjesav'c 7. junija
2022, so: 1. nagrado, doživetje v vetrovniku, prejme Rebeka Zupan z Blejske
Dobrave, 2. nagrado, spust po jeklenici,
prejme Andreja Uršič iz Gorenje vasi in
3. nagrado, tek na smučeh v tekaškem
tunelu, prejme Petra Konda iz Ljubljane.
Nagrajencem iskreno čestitamo.

NAJBOLJŠA PONUDBA ZA VAS v salonu JUNIK-M d.o.o. na JESENICAH!

NAJ PONUDBA
KIA SUV ZMAGOVALCEV!
Na voljo takoj! Velja do odprodaje zalog - količina vozil je omejena.

Novi Kia Stonic
že od
do

13.899 €

3.900 € popusta

ob financiranju

Popolnoma novi Kia Sportage
že od
do

24.199 €

6.500 € popusta

ob financiranju

Junik-M, Blejska Dobrava 1, 04 581 00 02, info@junik-m.si
Komb. porabe goriva: 3,9 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 94 – 184 g/km, emisijska stopnja: EURO 6d, emisije NOX: 0,021-0,063 g/km. Navedene cene že vključujejo BONUS popuste in veljajo za: Kia Stonic 1.2 DPI LX Fun ISG M/T in Kia Sportage
1.6 T-GDI LX Start ISG M/T. BONUS popust je možno uveljaviti ob nakupu novega vozila KIA preko financiranja pod pogoji akcije »KIA FOREVER BONUS« po ponudbi KMAG d.o.o. Financiranje pod pogoji akcije vključuje sklenitev pogodbe
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o., SKB Leasing, d.o.o., GB Leasing, d.o.o. poleg financiranja tudi permanentno zavarovanje z obvezno vezavo za celotno obdobje trajanja financiranja, pri čemer je obvezna sklenitev
vsaj (AO) zavarovanja, kasko (AK) zavarovanja ter zavarovanja proti kraji (T) pri Zavarovalnici Sava d.d. Financiranje se lahko zavrne, če stranka nima ustrezne bonitete. Cene vključujejo vse dane popuste in prihranke in ne vključujejo kovinske/
bele barve (strošek je odvisen od modela vozila in izbrane barve, med 0 EUR in 620 EUR/vozilo). Po podatkih MNZ o prvih registracijah vozil je Kia Sportage v letu 2022 najbolje prodajan SUV v svojem segmentu. Ogljikov dioksid (CO2) je
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOX. Pogoji garancije na voljo v garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Junik-M, Blejska Dobrava 1.
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Uspešno izveden Outdoor festival Mojstrana
V vaseh pod Triglavom so imeli športno-avanturistični konec tedna. Dva dni
kolesarjenja, feratanja, pohodništva in športnega plezanja, ob tem pa doživetje
Slovenskega planinskega muzeja in Rajž po poteh triglavskih pravljic.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prvi Outdoor festival Mojstrana je potekal 11. in 12. junija v KS Dovje - Mojstrana in njeni okolici. »Lansko leto
smo imeli gorniško-feratarski dan,
letos smo ponudbo razširili. Organizirali smo Gorskokolesarski kamp
Zgornjesav'c; dva dneva, polna lepih
doživetij, razgledov, dobre družbe
in seveda, kar je kolesarjem najpomembnejše, veliko enoslednic na turah. V soboto smo imeli tudi športno
plezanje na Urbasovo skalo in pohod
na Borovlje (1476 metrov). V nedeljo
smo imeli pred Slovenskim planinskim muzejem stojnice več ponudnikov, dan je bil namenjen tudi tečajem
varnega gibanja po feratah za družine
in odrasle ter Rajžam po poteh triglavskih pravljic,« je dogajanje povzela
Anita Kofler iz Kofler sporta, glavnega
organizatorja dogodka, ki so ga pripravili v sodelovanju s Slovenskim
planinskim muzejem in pravljičarjem Bukovnikom.
To, da so bile vse skupine za tečaj varnega gibanja po feratah popolnjene,
govori o tem, da si začetniki želijo

To, da so bile vse skupine za tečaj varnega gibanja po feratah popolnjene, govori o
tem, da si začetniki želijo pridobiti znanje, kako to početi varno, in se seznaniti s pravili
obnašanja v feratah. / Foto: Nik Bertoncelj
pridobiti znanje, kako to početi varno,
in se seznaniti s pravili obnašanja v
feratah. Kot je poudarila Anita Kofler,
se v ferato ne podamo brez obvezne
opreme, v katero sodijo čelada, plezalni pas in samovarovalni sistem. Enako pomembno je, kot je poudarila, da

Joga za otroke in
mladostnike

Otroci so sodelovali na mednarodnem
tekmovanju v jogi in dosegli odlične
rezultate.

otroci in mladostniki se pridno udeležujejo joge, na kar je predsednica kluba
Devayani ana kersnik Žvab zelo ponosna,
obenem pa je vesela, da se radi učijo joge
in s tem skrbijo za pravilno dihanje, pravilno držo in redno gibanje. V maju je klub
Devayani v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice izvedel delavnice za šolske
otroke, kjer so se spoznali z naprednejšimi jogijskimi položaji ter uživali ob stojah
na rokah in na glavi ter drugih elementih
joge, ki izboljšujejo ravnotežje. K. S.

se najprej pozanimamo, kaj gibanje
po ferati sploh pomeni, in če se za to
odločimo, ali je zahtevnost določene
ferate za nekoga tudi primerna. Začeti
pa je treba z lažjimi tereni ... »Udeležencem smo naprej pripravili predavanje o plezalni opremi in njeni varni uporabi, gibanje pa so vadili okrog
bivaka pred Slovenskim planinskim
muzejem, kjer imamo učni poligon.
Šele potem smo šli vodeno v ferato,
vse v okvirih varnosti.« Kar pomeni
tudi, kot je pojasnila Koflerjeva, upoštevanje ustrezne medsebojne varnostne razdalje.
Urejanje in vzdrževanje ferat v Zgornjesavski dolini obiskovalci in uporabniki lahko podprete z nakupom
zapestnice Ferate Kranjska Gora. Cena
zapestnice je simbolična, znaša sedem evrov in je na voljo v turistično-informacijskih centrih na destinaciji, Slovenskem planinskem muzeju in
Kofler sportu v Mojstrani.
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www.gorenjskiglas.si

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura
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.

14
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do torka, 26. julija 2022, na Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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NOVA

OPEL ASTRA
NAJBOLJŠA OD VSEH
Značilni Vizor® z najnovejšimi IntelliLux® LED matričnimi žarometi
Pure Panel® digitalna armaturna plošča
Ergonomski aktivni sedeži s certifikatom AGR1
Zapeljite jo na testno vožnjo v Avtotehni VIS.

SLUŽBENI avto leta

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

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

PE LJUBLJANA 01 58 18 510
PE KRANJ
04 281 71 70
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,1 – 5,8 l/100km, izpusti CO₂: 24 – 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0215 – 0,0558 g/km. Trdi delci: 0,00026- 0,00046 g/km
in število delcev 0,17 - 0,90 *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.
1
Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov različnih medicinskih strok.
Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. V oglasu je lahko opisana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

