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Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.
Tudi v prihodnjem letu bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske
novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta,
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti:
narocnine@g-glas.si.
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Prenesite si del
prazničnega vzdušja
v svoj dom
Letošnji trenutek, ko se je destinacija
Kranjska Gora odela v praznično
podobo, so prenašali v živo na socialnih
omrežjih in lokalni televiziji.
SUZANA P. KOVAČIČ
Letos javnih prireditev, s katerimi je občina Kranjska Gora
vstopila v praznični čas leta, zaradi omejitev v zvezi z epidemijo covida-19 ni bilo. Trenutek, ko se je celotna destinacija odela v praznično podobo, pa so v živo prenašali v
soboto, 28. novembra, na Facebook profilu Kranjska Gora,
IG-profilu Kranjska Gora in na lokalni televizijski postaji
ATM TV. Prižig so prenašali s Trga olimpijcev v Mojstrani, s
trga pred cerkvijo v Kranjski Gori in s trga Pod lipo v Podkorenu. Nagovor je imel kranjskogorski župan Janez Hrovat,
Anzhe pa je prižig glasbeno popestril.
Okrašeni Alpski vasici v Kranjski Gori so letos dodali še
nekaj več lesenih skulptur in fototočko v parku ob nekdanjem minigolfu. »Letošnje leto še bolj sledimo trajnostnim
načelom, saj smo postavili mini božične smrečice v loncih,
ki jih bomo po koncu adventa dali v zasaditev. Skulpture in
fototočka so prav tako izdelane zgolj iz lesa, brez plastike
in drugih materialov, ki jih ni mogoče reciklirati,« je povedala Elizabeta Skumavc iz Turizma Kranjska Gora, kjer so

Zbirajo gradivo ob stoletnici
skalašev
Turistovski klub Skala je nastal »iz družbe idealističnih, celo romantičnih in v gore zaljubljenih rosno mladih ljudi«. Pomemben
je za velik razmah smučanja, predvsem pa alpinizma pri nas.
Dne 2. februarja 2021 bo od njegove ustanovitve minilo častitljivih sto let. Ob tej priložnosti v Slovenskem planinskem muzeju
k sodelovanju vabijo vse, ki imate doma shranjene zapiske, fotografije, izkaznice, predmete, zemljevide in druga dela, ki so
bila last članov Turistovskega kluba Skala ali so z njimi povezana. V muzeju namreč pripravljajo simpozij in razstavo, v okviru
katerih bodo predstavili znane in manj znane skalaše, zanimive
nove predmete in zgodbe, ki jih bodo soustvarili z vami. Zbirajo
gradivo in informacije o aktivnostih na številnih področjih, s katerimi so se ukvarjali. Podatke o gradivu sprejemajo na e-naslov
sasa.mesec@planinskimuzej.si ali na telefonski številki 08 380
67 31. S. K.

Prva adventna nedelja v Alpski vasici Kranjska Gora
/ Foto: Dali Grujičić
letošnji praznični čas spletli v naslednje misli: "Praznični
čas je čudovit opomnik, da ne glede na to, kakšno leto je za
nami, se bo zaključilo praznično in magično. Letošnje leto
nam je prineslo mnogo preizkušenj, nam predrugačilo pogled na svet in pokazalo življenje z druge perspektive. Letošnji prazniki bodo drugačni, kot smo jih vajeni. Mogoče
je zdaj pravi čas, da se vrnemo h koreninam, upočasnimo
tempo in ponovno doživimo advent brez nepotrebne naku-

»Letošnji prazniki bodo drugačni, kot smo jih
vajeni. Mogoče je zdaj pravi čas, da se vrnemo
h koreninam, upočasnimo tempo in ponovno
doživimo advent ...«
povalne mrzlice, da ponovno začutimo in doživimo adventni duh. Družimo se s svojimi najdražjimi, večere preživimo ob igranju namiznih iger, skupaj ustvarjajmo. To so
tisti drobni trenutki, ki resnično lepšajo adventni čas in ga
spremenijo v magičnega. Letošnje leto je v marsikaterem
pogledu drugačno od prejšnjih let, letos si še posebej močno želimo lepih zgodb. Zato smo letos enega izmed ritualov, prižig adventnih luči, praznovali drugače, virtualno."
Ali bodo lahko izvedli vsaj kakšno praznično prireditev na
tradicionalen način, v minulih dneh še niso mogli napovedati, ker je to odvisno od vladnih ukrepov za zajezitev
epidemije.
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V času šolanja na daljavo zaradi epidemioloških razmer je šolsko ministrstvo
pozvalo občine k zagotavljanju toplega
obroka za učence in dijake. Skladno z navodili ministrstva so se na Občini Kranjska Gora z ravnateljema obeh osnovnih
šol v občini dogovorili, da šoli pripravljata
tople obroke za učence in dijake, ki so po
kriteriju (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne
štipendije) upravičeni do tega. Glede na
odziv obrok zagotavljajo devetim osnovnošolcem in dvema srednješolcema. S. K.

O prispevku za
novorojence
Na novembrski seji kranjskogorskega
občinskega sveta so svetniki spremenili
del pravilnika o enkratnem prispevku za
novorojence v občini. V zadnjem času so
namreč prejeli kar nekaj klicev staršev,
da vsi novorojencu ne odpirajo svojega
bančnega računa. Tako je po novem lahko v zahtevku priložena kopija prve strani
bančnega računa novorojenca ali starša,
ki uveljavlja pravico do prispevka. Še vedno velja, da je zahtevku treba priložiti
tudi izpisek iz rojstne matične knjige za
novorojenca in kopijo potrdila o njegovi
davčni številki. Enkratni prispevek za novorojenca je 294,64 evra. S. K.

Drage občanke, spoštovani občani

Foto: Primož Pičulin

Topel obrok učencem

Ob priložnosti mojega letošnjega decembrskega pozdrava v našem občinskem
glasilu Zgornjesav'c naj prav vsem občanom oziroma prebivalcem naših krajev
zaželim samo peščico stvari, ki naj ne bi manjkale v prihodnjih dneh in letu, ki
prihaja. Ostanite zdravi, pozitivni kljub času, v katerem živimo, ostanite zvesti
svojim sanjam, svoji poti in cilju, ki ga nosite v sebi. Predvsem pa poskušajte
slediti svojemu srcu, ki velikokrat ureže svojo, večkrat nelogično, vendar vedno
iskreno in otroško naivno smer, polno pristne radosti in prešernega veselja.
Vse prevečkrat se namreč prepustimo razumu in z njim povezanim strahom,
ki nas na osnovi življenjskih izkušenj odvrne od marsikatere spontane, odlične
in predvsem čutne odločitve.
Prepustimo se v naslednjih čarobnih decembrskih dneh in tednih, ki jih bomo
letos še zagotovo preživeli v krogu le svojih bližnjih, dejstvu, da živimo v tako
lepih koncih sveta in da se da biti srečen tudi brez pretirano živahnih in hrupnih zabav, noblese in blišča.
Bodimo ljudje za tiste, ki jih imamo radi in nas najbolj potrebujejo.
Vesel december, lepe praznike in uspehov, sreče in zdravja v prihajajočem letu
vam želi vaš župan Jani Hrovat

Obvestilo

Opravičilo
V novembrski številki Zgornjesavca smo
pri članku Zmaga Občine Kranjska Gora
na Dunaju pozabili podpisati avtorico fotografije Dali Grujičić. Avtorici se za napako iskreno opravičujemo. Uredništvo

OBČINA KRANJSKA GORA

Toplo ognjišče in smeh v očeh vam iskreno želimo
v teh prazničnih dneh. Božični čas naj odnese
skrbi in prinese veselje. V letu 2021 pa vam želimo zdravja,
miru in osebnega zadovoljstva.
Župan Janez Hrovat,
Občinski svet in Občinska uprava
Občine Kranjska Gora

www.obcina.kranjska-gora.si

Na spletni strani Občine Kranjska Gora je
opozorilo, s katerim obveščajo vse obiskovalce Jasne, da je strogo prepovedano
in smrtno nevarno kakršnokoli zadrževanje in gibanje na območju gradbišča viseče brvi in na sami viseči brvi v Jasni. S. K.
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Določili so prioritete razvoja občine
Sprejeta razvojna vizija Občine Kranjska Gora 2030 predstavlja dolgoročni pogled
na želeno prihodnjo sliko občine. Pri pripravi so prisluhnili občanom, ki si
želijo, da se še bolj usmerijo k mladim, varovanju narave in kmetijskih zemljišč,
prometni politiki, zagotavljanju javnih storitev in trajnostnemu turizmu.
SUZANA P. KOVAČIČ
Kranjskogorski občinski svetniki so
na novembrski seji sprejeli Strategijo
trajnostnega razvoja Občine Kranjska
Gora 2030, s katero so določili prioritete razvoja in najpomembnejše javne
projekte na vseh področjih delovanja
občine za naslednjih deset let. Proces
so začeli lani poleti v okviru posebne
strateške skupine, ki so jo sestavljali
predstavniki občinskega sveta, gospodarstva, krajevnih skupnosti in javnih zavodov, v njeno pripravo so bili
aktivno vključeni številni deležniki in
tudi občani, ki so s pomočjo ankete
sporočili svoje ideje in predloge. Prejeli so več kot 120 izpolnjenih anket,
ki so predstavljale pomembno izhodišče pri pripravi strategije, ki jo je po
naročilu Občine Kranjska Gora izdelalo podjetje K&Z, svetovanje za razvoj,
iz Radovljice. Načrtovane so bile tudi
javne predstavitve občanom, vendar
so javno obravnavo zaradi omejitev
epidemije koronavirusa spomladi izpeljati po spletu. Strategija je razvojni
dokument, ki ga je treba spremljati in
dopolnjevati. Ni obvezna, je pa priporočljiva in je podlaga za pravočasno
pripravo projektov.

DESET STRATEŠKIH PROJEKTOV
Strategija 2030 temelji na analizi uresničevanja preteklega razvojnega programa in oceni trenutnega razvojnega položaja občine. Izpostavljenih je
deset strateških projektov: izgradnja
novega vrtca v Mojstrani, zelena in
butična destinacija 365 dni, HUB za
mlade (profesionalno vodeno mladinsko središče za mlade v Kranjski
Gori za njihov osebnostni in karierni
razvoj ter podporo pametni digitalni
skupnosti), ustrezno prostorsko načr-

tovanje, nadgradnja centralne čistilne
naprave, zasneževanje in povezovanje
doline z žičnicami, umirjanje prometa v dolino Vrata in na Vršič (prehod iz
tradicionalnega v trajnostni prometni
model), organizacija svetovnega nordijskega prvenstva 2023, stanovanja
za mlade in celovita ureditev sistema
mobilnosti od Mojstrane do Rateč.

IZZIV JE DEMOGRAFSKA VITALNOST
Ker se število prebivalcev v občini znižuje, od leta 1999 do 2019 je upadlo za
9,5 odstotka, je velik izziv demografska vitalnost, rešitve pa gredo v smeri vlaganja v mlade generacije, kadre
prihodnosti in dostopne digitalizirane
storitve za kakovostno življenje. Poseben izziv predstavlja tudi vključevanje
novopriseljenih prebivalcev.
V omenjeni anketi so občani sicer najnižje ocenili dostopnost, raznolikost
in kakovost javnega prevoza taksijev,
bank, trgovin z osnovnimi živili in izobraževanja za odrasle ter podhranjenost zdravstvene dejavnosti.

USMERJANJE TURIZMA
Med razvojnimi cilji je poudarjeno
ohranjanje tradicionalne krajine in
narave, ravnotežje med kakovostjo
bivanja in konkurenčnostjo turistične
destinacije. »Ker turizem prevladuje v
gospodarski strukturi občine, je zelo
pomembno njegovo usmerjanje v prihodnosti, kratkoročno z vidika zagona
panoge po epidemiji covida-19, dolgoročno pa z vidika kakovostnega prilagajanja novim trendom potovanj,
podnebnim spremembam, povezovanja s kmetijstom in drugimi gospodarskimi panogami in trajnostnega
upravljanja turističnih tokov. Zlati
znak zelene destinacije in svetovno
nordijsko prvenstvo 2023 predstavlja-

ta pomembno razvojno priložnost,« je
povedala pripravljavka strategije Slavka Zupan iz podjetja K&Z, svetovanje
za razvoj, iz Radovljice.

»NAŠA DOLŽNOST JE BILA, DA
STRATEGIJO SPREJMEMO«
»Zaradi pričakovanega gospodarskega upada zaradi epidemije se v tem
in nekaj letih predvideva zmanjšanje lastnih proračunskih prihodkov. V tem pogledu bo treba v prvih
letih izvajanja strategije racionalno
usmerjati omejena sredstva in iskati
dodatne zunanje vire financiranja,«
je dodala Zupanova in sklenila, da je
vrednost izvajanja ukrepov celotne
strategije ocenjena na 48 milijonov

Strategija ima tudi svoj
slogan: »Občina Kranjska
Gora 2030 bo živahna alpska
skupnost, v kateri imajo
življenje, narava in identiteta
prednost in prihodnost.«
evrov na osnovi izkušenj s primerljivimi projekti: »Strateška skupina,
ki je usmerjala pripravo strategije,
je določila tudi prioritetne projekte,
za katere se je smiselno prednostno
angažirati pri pripravi dokumentacije in iskanju dodatnih virov, tako
s strani občinske uprave, javnih zavodov kot podjetij, da razvojni načrt
ne bo le črka na papirju.« Župan Janez Hrovat je dejal: »Naša dolžnost
je bila, da strategijo sprejmemo, na
njeni podlagi bomo lahko tudi kandidirali s projekti in črpali evropska
kohezijska sredstva.«
Strategija trajnostnega razvoja Občine
Kranjska Gora 2030 je objavljena na
občinski spletni strani.
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Bližje rešitvi glede ceste v Vrata
V prizadevanjih za nadaljevanje projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata
Občina Kranjska Gora, kljub vsem letošnjim težavam z epidemijo, ne miruje.
Koordinator in vodja projekta podžupan Bogdan Janša je podal aktualne
informacije, predvsem v zvezi s cesto v dolino.
SUZANA P. KOVAČIČ
Kranjskogorski podžupan Bogdan Janša je povedal, da je po vseh promocijskih dnevih, ozaveščanju obiskovalcev
in zainteresirane javnosti o projektu v
minulih dveh letih vzporedno ves čas
potekalo tudi iskanje rešitev za največji problem doline Vrata, in sicer cesto.
Kot je poudaril, je s cesto več problemov:
"Ekološki je ta, da je cesta v večjem delu
še vedno makadamska, kar v poletnem
delu sezone povzroča močno prašenje
in posledično tudi težave pri rednem
vzdrževanju. Prometni je ta, da v konicah povečanega obiska doline obstoječe
stanje vpliva na prometno varnost, saj
v večjem delu trase ne omogoča varnega srečevanja in umikanja nasproti
vozečih vozil. Posledično vezano na ta
problem je tudi to, da doline praktično
ne obiskujejo več kolesarji, moteče pa je
tudi za peš obiskovalce, ki morajo določen del poti opraviti po cesti."
Glede na vsa opisana dejstva je vsem
partnerjem v projektu jasno, da bo cesto treba preplastiti z asfaltom, kar je
po Janševih besedah v projektu prvi
cilj, ki bo poleg vsega omogočal uvedbo javnega prevoza. "Za uspešno izvajanje režima umirjanja prometa v celoti pa bo treba določiti še upravljavca
režima in s tem tudi ceste, na kar je
občina v prihodnosti pripravljena."
Cesta je državna. Vsi posegi v cesto in
obcestno telo, prav tako pa prometni
režimi, delne zapore in nadzor prometa brez soglasij pristojnih služb niso
dovoljeni. To bi v praksi za izvajanje
celotnega režima predstavljalo veliko
težavo za izvajalca. Po razgovorih in
iskanju rešitev je občinski svet Občine Kranjska Gora na avgustovski seji
sprejel sklep za prenos oziroma prekategorizacijo ceste iz državne v občin-

Cilj je dolgoročno in trajnostno zaščititi dolino. Z ureditvijo ceste se bo lahko vzpostavil
tudi javni potniški promet. / Foto: arhiv Bogdana Janše
sko, še pred tem pa tudi preplastitev
ceste v celotni dolžini. "S sklepom smo
seznanili pristojna ministrstva. V odgovoru Ministrstva za okolje in prostor
navajajo in podpirajo prizadevanja za
uresničitev celotnega projekta, glede
ceste pa predlagajo koncesijo, ki je v
Sloveniji sicer v praksi še ni in bi bila
lahko problematična. V odgovoru Ministrstva za infrastrukturo pa konkretno navajajo vse aktivnosti, ki so bile
do danes že opravljene; izdelan je bil
izvedbeni načrt za 1. fazo asfaltiranja
Mojstrana–Peričnik, za kar je že pridobljeno naravovarstveno soglasje. V planu za leto 2021 se pripravlja izvedbeni
načrt za 2. fazo Peričnik–Vrata, s tem
pa tudi pridobivanje naravovarstvenega soglasja za ta odsek. Hkrati ne vidijo
problema v prekategorizaciji ceste in s
tem uresničitve in izvajanja projekta
umirjanja prometa v praksi," je pojasnil podžupan.

Na Občini Kranjska Gora so se z obema odgovoroma in mnenji seznanili.
"Ugotovili smo, da na podlagi dejstev
projekt nadaljujemo in v predlogu občinskega proračuna za naslednja leta
zagotovimo določen del proračunskih
sredstev," je dodal Bogdan Janša, ki
se je pred kratkim na to temo sestal
tudi z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Blažem Košorokom. "Skupne ugotovitve so bile,
da gre za naravovarstveni projekt s
pozitivnimi vplivi tudi na prometno
varnost in režim, kjer sama cesta ne
bi smela biti ovira za nadaljevanje
projekta. Zato je treba nadaljevati vse
aktivnosti h končnemu cilju, da dolgoročno in trajnostno zaščitimo dolino," je sklenil Bogdan Janša, ki se
zahvaljuje vsem partnerjem v projektu in pristojnim ministrstvom za vse
dosedanje aktivnosti, z željo po uspešnem nadaljevanju.

8 | AKTUALNO

Investirali v sistem zasneževanja
Prvotni načrt odprtja smučišča v Kranjski Gori je bil zadnji konec tedna v
novembru, vendar to zaradi epidemiološke situacije in vladnih ukrepov,
povezanih z njo, ni bilo mogoče.
SUZANA P. KOVAČIČ
RTC Žičnice Kranjska Gora so zasneževanje smučišč začele
21. novembra, in kot so sporočili, bi v normalnih pogojih že
lahko zagnali najmanj eno napravo. Prvotni načrt odprtja
smučišča je bil zadnji konec tedna v novembru. Glede na
epidemiološko situacijo čakajo na odločitev države, kdaj
bodo lahko začeli obratovati. "Odprtje načrtujemo takoj, ko
bo to glede na situacijo mogoče," so še pojasnili konec novembra in dodali, da so letos investirali 700 tisoč evrov v
sistem zasneževanja, kar prinaša boljšo kvaliteto snega in
posledično tudi odlično pripravljene proge.
Na novembrski seji kranjskogorskega občinskega sveta so
svetniki v prvi obravnavi imeli vlogo za pridobitev koncesije za graditev obstoječih žičniških naprav, ki so jo vložile RTC Žičnice Kranjska Gora. Vloga za podelitev koncesije
se je nanašala na novo (nadomestno) vlečnico Brsnina, ki
je na isti lokaciji, kot je bila stara. Vlečnica je sodobnejša,
trasa pa nekoliko daljša. Občinska svetnica Klavdija Gomboc želi in pričakuje, da bodo lastniki RTC Žičnic Kranjska
Gora tudi občinskemu svetu predstavili njihovo strategijo
razvoja smučišča. Do naslednje seje občinskega sveta pa
je predlagala, da na občinski upravi pripravijo seznam,
pregled stanja vseh delujočih žičniških naprav v občini.
"Če bo država sofinancirala stroške posameznih žičniških
naprav, bo ministrstvo za infrastrukturo zahtevalo tudi te
podatke," je pojasnila Klavdija Gomboc.

RTC Žičnice Kranjska Gora so zasneževanje smučišč začele 21.
novembra. / Foto: Karmen Sluga

Foto: J. Hrovat

Pregrada na Belci je
zgrajena
Domačini na Belci znova lahko mirno spijo. Pregrada, ki bo pred kamenjem in peskom varovala njihove domove, je namreč
zgrajena. Visoka je devet metrov, široka
60 metrov, zaustavi pa lahko 250 tisoč kubičnih metrov naplavin. »Na prvem mestu
je vedno varnost občanov,« je ves čas gradnje poudarjal župan Janez Hrovat. Dela
je izvedlo podjetje Nivo Eko kot vodilni
partner v konzorciju za izvajanje obvezne
GJS urejanja voda na območju zgornje
Save. Naslednji korak – skupaj z državo,
če bodo zagotovljena sredstva – bo tudi
prometna povezava z dolino Belce. K. S.
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Največja investicija
v 2021 bo gradnja vrtca
Novembrska seja občinskega sveta
Občine Kranjska Gora je bila tudi
proračunska.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prihodkov v občinskem proračunu za prihodnje leto je za
nekaj manj kot 11 milijonov evrov, odhodkov za dobrih 13,6
milijona evrov. Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih presežkov preteklih let. Za približno 6,5 milijona
evrov je predvidenih investicij za projekte, ki so zajeti v načrt razvojnih programov. Največja, milijonska investicija
bo za gradnjo vrtca v Mojstrani, med finančno zajetnejšimi
so tudi obnove občinskih cest, projekt umirjanja prometa
v dolino Vrata, sekundarni vodi – kanalizacija, investicije
v športno infrastrukturo (Ruteč v Kranjski Gori in Proda v
Mojstrani), sanacija gozdnih cest zaradi posledic naravnih
nesreč ob sofinanciranju ministrstva za okolje in prostor,
gradnja pločnika vzporedno z obnovo državne ceste v Gozdu
- Martuljku in gradnja manjkajočega pločnika vzporedno z
obnovo državne ceste Kranjska Gora–Vršiška ... Župan Janez
Hrovat je pojasnil, da so proračun pripravljali v času, ko je
bila situacija v zvezi s koronarazmerami še boljša in srčno
upa, da ne bo treba ob prvem rebalansu proračuna zadev

"obračati na glavo". Na srečo imajo tudi nekaj prihranjenih
sredstev. Svetniki so sprejeli občinski Odlok o (9.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP). Odlok je posodobljen z novimi prostorskimi predpisi, hkrati so spremenili tiste določbe, za katere se je pri
dosedanji uporabi odloka izkazalo, da so pomanjkljive ali
neustrezne. Gre predvsem za določbe o odmikih med objekti
in parkirnih mestih za potrebe gostinstva.
Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli občinski Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo. Z njim so industrijske in skladiščne stavbe, stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij (npr. žičniške naprave) točkovane z najnižjim faktorjem 0,5, tako
kot npr. kmetijske stavbe. Gre za pomoč gospodarstvu,
obrtnikom, delavnicam ... Po skrajšanem postopku so sprejeli občinski Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).
Podatki za odmero NUSZ morajo biti skladni s katastrskimi
oziroma registrskimi podatki iz evidenc, ki jih vodi GURS. Če
pa namen stavbnega zemljišča ni skladen s predvidenim
namenom iz gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, se
število točk za stanovanjski namen pomnoži s faktorjem 1,5
in za poslovni namen s faktorjem 1,3.
Odlok o komisiji za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin so na novembrski seji dopolnili. V pozivu za zbiranje
predlogov za člane komisije je namreč izpadlo določilo, da
predloge članov podajo le uporabniki javnih dobrin – občani, ne pa tudi politične organizacije in drugi predlagatelji.
Občinski svet se je seznanil tudi z več končnimi poročili o
opravljenih nadzorih Nadzornega odbora za leto 2019.

Smrečica v Viharniku že lepo
okrašena
Letošnje leto je bilo v znamenju koronavirusne bolezni, ki ji niso
mogli ubežati niti v Domu Viharnik Kranjska Gora. Uvedba nujnih ukrepov za preprečitev prenosa okužb jih je vse privedla do
neželene socialne distance. "V domu smo se odločili, da bomo z
okrasitvijo notranjih prostorov in domskega parka poskušali dodati pridih prazničnosti in vzbuditi pozitivno vzdušje, ki ga bomo
letos prav vsi še posebej potrebovali. Stanovalci so skupaj z zaposlenimi že okrasili skupne prostore na skupinah. Med nami se
je stkala posebna vez, medsebojno se podpiramo in poskušamo
narediti dneve čim prijaznejše," je povedalo vodstvo doma. Stanovalec Evgen Škrilec je zapisal: "Naši vrli uslužbenci so poleg dela,
ki ga imajo z nami, našli čas, da nam pričarajo praznično vzdušje.
Ne vem, kdo je s palico vsaj dvajsetkrat moral okrog drevesa, da je
vse obesil. Potem je še jelenček, ki čarobno žari, notranja smrek'ca
pa je delo naše Karin." Več kot praznični okras pa pomeni stanovalcem srečanje s svojci, zato so začeli s postopnim uvajanjem
obiskov stanovalcev z željo po čimprejšnji normalizaciji življenja v
domu. "Želimo si mirnega, prijetnega vzdušja, predvsem pa zdravja v prihajajočih prazničnih dneh," so sklenili svoje sporočilo. S. K.

Stanovalec v Domu Viharnik Evgen Škrilec je zapisal: "Naši vrli
uslužbenci so poleg dela, ki ga imajo z nami, našli čas, da nam
pričarajo praznično vzdušje." / Foto: Dom Viharnik
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Petdesetletnica šole v Kranjski Gori
Letos kranjskogorska osnovna šola časti lep jubilej. Slovesno bi ga zaznamovali s
prireditvijo v novembru, a je takšno slavje preprečila epidemija covida-19. Kljub
temu pa bodo izdali zbornik s spomini nekdanjih učiteljev, učencev in zaposlenih
na šoli na osnovnošolska leta. Pogovarjali smo se z zdajšnjim ravnateljem
Milanom Rogljem.
KARMEN SLUGA

• Po vrtcu lepo obletnico praznuje še
osnovna šola v Kranjski Gori. Vrniva se na sam začetek. Kako se je vse
skupaj začelo?
Šola v Kranjski Gori 27. novembra
2020 praznuje 50 let od njenega odprtja. Do takrat se je osnovnošolsko
izobraževanje izvajalo v šolskih stavbah v Ratečah, Kranjski Gori in Gozdu
- Martuljku.
• Eden velikih mejnikov je bila zagotovo selitev šole na zdajšnjo lokacijo.
»Res je. Do odprtja šole v letu 1970 je
pouk potekal v šolskih prostorih, ki
niso več zadoščali potrebam. Namreč
v vse tri šolske stavbe je hodilo vse
več otrok. Premalo je bilo učilnic, niso
imeli šolske kuhinje in jedilnice, niso
imeli specialnih učilnic in telovadnice. Takratni prebivalci so se odločili,
da bodo novo šolo postavili v Kranjski
Gori, na veliki sončni lokaciji pod vasjo. In nastala je sodobna šola z velikimi in svetlimi učilnicami, specialnimi učilnicami, kuhinjo z jedilnico
in telovadnico. Ob šoli so postavili
tudi vrtec. V šolo so začeli hoditi otroci iz Rateč, Podkorena, Kranjske Gore,
Loga, Gozda - Martuljka in Srednjega
Vrha. Ambicioznost okolja, usmerjenega v turizem, zimske športe in gorništvo, je zahtevala ustvarjalnost in
inovativnost pri pripravi programa.
Prav naravne danosti so omogočile, da so poleg pouka začeli tedenske
tečaje smučanja, smučarskega teka
in plavanja. Otrokom so zagotovili
večdnevno bivanje v šolah v naravi in planinskih taborih. Že od vsega
začetka je bilo poudarjeno sodelovanje z obmejnima deželama avstrijsko

Ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora mag. Milan Rogelj / Foto: arhiv Gorenjski glas
Koroško in Furlanijo - Julijsko krajino, tamkajšnjimi občinami, šolami
in vrtci. Še danes vitrine šole krasijo
pokali s takratnih tekmovanj treh dežel. Na šoli so hitro spoznali pomen
učenja tujih jezikov, saj so že kmalu
poučevali angleščino in nemščino.
Šola je sodelovala tudi v mednarodnih
projektih in s tem ozaveščala učence o
odprtosti krajev iz kranjskogorske občine v širše mednarodno okolje. Seveda pa je šola izvajala celoten program
in bila vpeta v prireditve in tekmovanja na lokalnem in državnem nivoju.
• Vi ste ravnatelj na šoli v Kranjski
Gori že nekaj let. Prej ste ravnateljevali tudi drugje. Lahko primerjate
kranjskogorsko šolo z drugimi, mestnimi osnovnimi šolami? Kakšne
prednosti ima in kakšne slabosti?
Naša šola ima veliko prednosti. Na
šoli je toliko otrok, da je polna otroškega vrveža, po drugi strani pa ravno

prav, da se vsi poznamo. Imamo izjemno dobre pogoje za delo, lahko bi rekli, da se naši učenci učijo v odličnih
pogojih in so deležni znanja, ki si ga
v najbolj razvitih okoljih Evrope lahko
le želijo. Na šoli poučujejo strokovno
odlični in zelo izkušeni strokovni delavci. Poleg tega imamo podporo staršev, ki so ravno prav kritični in nas
ne obremenjujejo z nerealnimi pričakovanji. Naši učenci pa so prijazni,
lepo vzgojeni in spoštljivi do učiteljev.
Seveda imamo tudi probleme, a to je
normalno v vsaki šoli. Poudariti je
treba, da imamo veliko podporo lokalnega okolja in Občine Kranjska Gora.
Na večji šoli so tudi prednosti. Na primer več strokovnega kadra. Pri nas
mora en učitelj opraviti delo, kot so
pouk, priprava kontrolnih nalog, tekmovanja, dnevi dejavnosti, ekskurzije, šole v naravi, prireditve, državne
proslave ... Na večji šoli pa imajo več
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učiteljev slovenščine, matematike,
angleščine in si delo porazdelijo. Tudi
ravnatelj ima na večji šoli pomočnika, pri nas ga nimamo. Vendar pa
to za našo šolo niso slabosti, odlično
sodelujemo in opravimo celoten program.
• Šola je znana tudi po tem, da izvaja ne le obvezni, pač pa tudi močno
razširjen program dejavnosti; vrsto
krožkov, projektov, s katerimi sodelujete na regijski in državni ravni,
jezikovnih tečajev …
Tako je. Prav razširjen program prispeva k širšemu znanju, razgledanosti učencev, odprtosti, samozavesti, zdravemu načinu življenja. Naši
učenci se lahko vpišejo v vse šole v
Sloveniji in tudi v tujini. In so uspešni.
Na to smo še posebej ponosni.
• V šoli ste zagotovo ponosni tudi na
učenke in učence, ki jim je v življenju uspelo, pa naj si bo to v znanosti,
kulturi, športu …
Na našo šolo so hodili učenci, ki so
bili naši olimpijci, so profesorji na
fakultetah, danes so pomembni kulturniki, člani lokalnih društev, člani
občinskega sveta, župani. Naši učenci sodelujejo v kulturnih in gasilskih
društvih, na kulturnih prireditvah, se
oblačijo v narodne noše in pripravlja-

jo lokalne dobrote. Za nas pa so uspešni vsi učenci. Ko jih srečamo in se
pohvalijo z dosežki, ko kot starši povedo, da so uspešni, da imajo družine,
zaposlitev, da imajo svoje apartmaje,
restavracije, so obrtniki. Zagotovo je
imela šola pomemben delež pri izjemnih uspehih tukajšnjega okolja.
Namreč izobrazba, ki jo je dala šola,
je pomembno vplivala na znanje, ambicioznost in samozavest tukajšnjih
prebivalcev. In če je šola prispevala
vsaj majhen kamenček v mozaik prepoznavnosti in svetovne uspešnosti
naših krajev, smo na šoli ponosni.
• Prireditve ob obletnici zaradi vseh
ukrepov zaradi epidemije covida-19
v novembru niste mogli izvesti. Boste pa izdali poseben bilten s spomini nekdanjih učiteljev in učencev na
osnovnošolska leta v Kranjski Gori.
Kdaj bo izšel, kako ste nabrali vse
članke?
Šolski časopis ob 50-letnici šole nastaja že nekaj mesecev. Notri bodo
prispevki učencev, nekdanjih in sedanjih zaposlenih, staršev, starejših
občanov. Zaradi epidemije bo izšel z
manjšo zamudo. Časopis ustvarjamo
tako, da so učenci v okviru kulturnega dne opisovali svoje vtise iz šole.
Opravili so tudi intervjuje s svojimi

starši, z babicami in dedki. Želeli bi,
da bi izvod dobilo čim več družin in
da bi se zavedali, kako smo vsi skupaj
prispevali, da imamo odlično šolo in
smo lahko nanjo ponosni.
• Poseben mejnik za vse šole bo zaradi koronavirusa zagotovo tudi leto
2020. To se počasi poslavlja. Kakšno
popotnico pošiljate staršem in šolarjem za prihodnje leto?
Pouk že skoraj pol leta ne poteka tako,
kot bi želeli. Na šoli smo storili vse, da
smo večji del programa realizirali. Izobraževanje na daljavo izvajamo zelo
dobro. Moramo verjeti v znanje in
ostati v učni »kondiciji«. Učenci nam
pišejo o svojih občutkih in si želijo nazaj v šolo. Morda je pozitivno to, da se
sedaj zavedamo, da brez pouka v šoli
ne gre. Otroci so prikrajšani za znanje
in druženje.
Staršem in učencem želimo, da ostanejo zdravi, če pa so se okužili s koronavirusom, pa da se hitro pozdravijo. V vrtcu in šoli smo pripravljeni za
takojšnje nadaljevanje vzgojnega dela
in pouka. In ko pride ta dan, bomo vsi
skupaj zelo veseli.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil
vsem nekdanjim in sedanjim zaposlenim za vse, kar so storili za našo
šolo in učence.

Dobrodelni mladi gasilci iz Podkorena
KARMEN SLUGA
Podmladek Prostovoljnega gasilskega
društva Podkoren se je odločil, da bo
letos sodeloval v akciji "Mala pozornost za veliko veselje", v kateri Slovenija zbira 21 tisoč voščilnic z lepimi
željami za starostnike v domovih in
starostnike brez svojcev. V Podkorenu
so jih otroci, starši in ostali krajani
v zgolj dveh dneh naredili kar 347 in
jih že poslali v Center starejših Notranje Gorice. Voščilnice v društvu sicer
izdelujejo vsako leto za velikonočne
in novoletne praznike. Če razmere to
omogočajo, mentorja mladine Tjaša Misotič in Borut Lavtižar otroke
vsako leto tudi peljeta na izlet ali pa

pripravijo druženje oziroma piknik
na domačih Vanišah. »Zadnje leto pa
radi obiščemo Brunarico Kosobrin,
kjer nas Mojca, Miha in ostala ekipa
strežejo z vseh strani,« pravi Tjaša in
doda: »Vaje in tekmovanja imamo v
spomladanskem in jesenskem času,
sva pa z Borutom zelo hvaležna vsem
otrokom, staršem, krajanom, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Podkoren za brezpogojno pomoč in zaupanje.«
V društvu sodeluje 45 otrok, najmlajši ima štiri leta, najstarejši pa 18 let.
Pri delu z mladino Tjaši in Borutu
pomaga tudi osem drugih članov, ki
spremljajo najmlajše ekipe na tekmovanjih.
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Pavestice bodo najprej dobili otroci
Izšle so Pavestice – zgodbice iz Zgornjesavske doline, ki sta jih zbrala Lea in
Anže Svrzikapa. Miklavž jih bo prinesel vsem otrokom, ki obiskujejo vrtec v
Zgornjesavski dolini. Prevedene so tudi v angleški jezik.
KARMEN SLUGA

• Lea in Anže, izdala sta Pavestice,

zgodbice iz Zgornjesavske doline. O
čem pripovedujejo, koliko jih je?
Pavestice so zbrane iz različnih pisanih in ustnih virov, nekatere so bile
prevedene iz domačega dialekta in
sva jih dodatno priredila za otroke.
Povesti so zbrane iz vseh vasi po dolini (Kranjska Gora, Podkoren, Gozd
- Martuljek, Rateče, Mojstrana, Dovje in Radovna) in so zelo enostavne,
hudomušne in morda nekatere celo
temeljijo na resničnih dogodkih. V
Pavesticah je zbranih deset pripovedk,
nekaj iz Eličinega zvezka, nekaj iz
drugih pisnih in ustnih virov, želela
pa sva vključiti vse kraje iz doline. Na
ta način bi Eii dala darilo, ki bi jo spremljalo skozi življenje in jo povezovalo
s krajem, od koder prihaja.
• Pavestice sta torej nabirala po vsej
Dolini, ne le po domačem kraju. V
njih pa je »doma« tudi narečna beseda.
Pavestice niso napisane v narečju, ker
ga še Anže težko prebere, pa ga govori. Hotela sva poenostaviti jezik, da je
razumljiv otrokom. Ker nisem "tadamača", sem izbor povesti prepustila
Anžetu, ki pa je sam dodal eno povest
o odličnem strelcu, ki mu jo je leto dni
nazaj zaupal domačin.
• Kdo vaju je navdušil za literaturo?
Ta ljubezen pod vašo streho menda prehaja iz roda v rod. Anže, vaše
mami Elice se domačini spomnimo
kot zagnane kulturnice in tudi pevke
v zboru.
Elica je bila tudi predsednica Kulturnega društva Podkoren in je povesti
zapisovala iz ljubezni do domačega jezika. Imamo en zvezek, kjer je zbranih
pet zapisov, vendar nisva vseh vključila v knjižico. Elica jih je zapisala po
ustnem izročilu, nisva pa vključila

Pavestice – zgodbice iz Zgornjesavske doline sta zbrala Lea (na sliki) in Anže Svrzikapa
/ Foto: Gorazd Kavčič

V Pavesticah je zbranih deset pripovedk. / Foto: Gorazd Kavčič
vseh, ker so nekatere pretemačne za
otroke. Rdeča nit vseh je, da izvirajo
iz našega domačega kraja, kjer le še
nekaj domačinov govori pravi "karenški" dialekt. Govori ga tudi najina hči.
Anže od malega obožuje knjige, sedaj
z bolj vojaško tematiko, jaz pa sem
vedno raje imela ilustracije v knjigah.

• Lea, vi ste akademska slikarka.
Ilustracije v knjigi so prav vaše delo.
Ja, sem vizualen tip in mi je zato pomembno, da otrok zgodbo doživlja
tudi s pomočjo ilustracij. Tudi lažje in
bolje si jo tako zapomni. Zato sem se
v tem primeru odločila za čisto, minimalno črno-belo ilustracijo, ki jo vsak

Lep spomin na enega od novoletnih koncertov v dvorani Vitranc v Kranjski Gori
/Foto: arhiv Janko Rabič

Novoletnega koncerta
godbenikov ne bo
JANKO RABIČ
Leto 2020 je za člane Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora drugačno
od običajnih. V preteklih letih so imeli okoli petdeset različnih nastopov,
samostojnih koncertov in gostovanj,
izkazali so se kot organizatorji godbeniških srečanj. Letos jim je ob spoštovanju ukrepov uspelo izvesti osem
nastopov, ko so razmere dopuščale,
so imeli vaje in snovali nove glasbene programe. Pred začetkom spomladanske epidemije so nastopili na
dobrodelni prireditvi v Mojstrani »Vsi
smo Dovje«, vsi ostali nastopi v občini

Kranjska Gora so bili kasneje odpovedani, med drugim dva samostojna
koncerta na trgu na Gorici v Kranjski Gori. Jeseni so pred ponovnim
zaostrovanjem ukrepov že pripravili
program za tradicionalni novoletni
koncert, s katerim vedno razveselijo
in navdušijo zveste poslušalce na Jesenicah in v Kranjski Gori. Letos so
za gostjo izbrali slovensko pevko Evo
Boto. Glede na sedanje epidemiološke
razmere so morali sprejeti odločitev,
da koncertov ne bo. Vsem ljubiteljem
njihove glasbe sporočajo, da jih bodo
z ubranimi zvoki razveselili takoj, ko
bodo razmere to dopuščale.

Želimo vam čarobne praznike in
srečno 2021!

Komunala, Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek

otrok lahko dopolni z barvami po svoji
želji. Ne želim preveč posegati v njihovo domišljijo. Zato tudi k vsaki knjigici prilagava set barvic.
• Zanimanje za Pavestice je menda
zelo veliko. So že razprodane?
Pavestice niso bile nikoli mišljene za
prodajo, vendar bo treba razmisliti o
ponatisu, saj je zanimanje zanje nad
pričakovanim. Ampak trenutno je bolj
pomembno, da jih prvi dobijo tisti, za
katere sva jih izdala. Prvi so otroci.
• Najprej bodo s Pavesticami na svoj
račun prišli otroci v vrtcu, kajne?
S pomočjo Občine Kranjska Gora
sva prišla do uresničitve cilja, ki pa
nama je bil zadostno število natisov.
Imava srečo, naša občina ima krasen
posluh za takšne projekte, bili so takoj
za! Sploh v letu, ko nam je bilo odvzeto
toliko lepega, sva vesela, da smo projekt izpeljali hitro in brez zapletov. Sedaj z optimizmom čakamo na prihod
Miklavža, ki bo vsem vrtčevskim otrokom poklonil Pavestice in set barvic,
da gredo povesti z njimi naprej.
• Prva od otrok, ki je slišala Pavestice, je zagotovo vajina hčerka Eia.
Kako jih je sprejela?
Eia je navajena branja pravljic in neprestanega risanja in barvanja, zato
je bila to zanjo precej običajna zadeva.
''Ati je napisal pravljice, mami pa mi
je narisala pobarvanke ...'' Tako, precej
naravno ji je.
• Zakaj sta se odločila za prevod Pavestic v angleški jezik?
Pavestice so prevedene tudi v angleški
jezik. Ko sva dobila potrjeno, da dobijo
knjigico vsi vrtci, sva se spomnila tudi
na tiste otroke, katerih starši ne govorijo slovensko – razumejo pa angleško.
Na ta način lahko vsi starši razumejo
povest in si jo prevedejo. Dolgoročno je
bila to precej dobra odločitev, ker sva
v prvem tednu po uradni objavi dobila
ogromno prošenj za nakup Pavestic,
med drugimi tudi nekaj iz tujine.
• Kakšne so vajine želje za leto 2021,
ki bi jih želela podeliti z bralkami in
bralci Zgornjesavca?
Želiva, da ne glede na situacijo, ljudje
cenijo čas, ki ga lahko preživljajo skupaj. Preveč razmišljamo o tem, s čim
smo omejeni, namesto da bi cenili
čas, ko smo lahko drug z drugim.
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Zasloni ne sodijo v otroško sobo
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora in Vrtec Kekčevi junaki Kranjska
Gora sta v novembru, mesecu boja proti odvisnostim, pripravila predavanje za
starše o družinskih e-pravilih in odvisnosti od zaslonov. Mednje sodijo televizija,
računalnik, pametni telefon, pametna ura …
KARMEN SLUGA
Zaradi ukrepov ob širjenju koronavirusa je predavanje potekalo preko Zooma. K sodelovanju so povabili
univerzitetno diplomirano psihologinjo Špelo Reš, svetovalko iz Logouta –
Centra za pomoč pri prekomerni rabi
interneta.
Potrebujete internet, ko se dolgočasite? Imate naloženih veliko aplikacij
oziroma iger? Vedno veste, kje je vaš
telefon? Pogledujete na zaslon naprave med obroki? Ste na ta vprašanja
večinoma odgovorili pritrdilno? Potem ste na dobri poti do odvisnosti od
zaslonov … Če vsebine na zaslonih –
igre, nakupovanje, stave, pornografija
– gledate zato, ker vas pomirjajo, prav
tako. Zasvojenost z video igrami je po
novem celo bolezen, program pomoči pa se bo v prihodnje verjetno lahko
financiral iz zdravstvenega zavarovanja. Slovenske smernice o tem, koliko
časa, preživetega pred zaslonom, je
»še zdravo«, bodo izšle v letu 2021.
In kaj v današnjem času razvite računalniške tehnologije sploh je še uravnotežena uporaba zaslonov? »Ob tem je
treba takoj poudariti, da v današnjem
času, ko veliko ur delamo od doma, in
to prav za računalnikom, ko se otroci
v času širjenja koronavirusa šolajo na
daljavo, tega ne gre enačiti z zasvojenostjo,« pove Reševa in doda: »Če greste v službo ali šolo, čas preživljate z
družino, se družite z vrstniki in prijatelji, imate hobije, greste na krožek, se

»Starši so vedno zgled.
Postavite jasna in pisna
navodila, kdaj boste
uporabljali zaslone, en dan v
tednu pa imejte e-post.«

Predavala je psihologinja Špela Reš,
ki dela tudi v Ambulanti za pomoč pri
prekomerni uporabi zaslonov, ki je od
novembra odprta v Radovljici.
rekreirate, greste na trening, ob vsem
tem pa še nekaj časa preživite pred zaslonom, s tem ni nič narobe. Bolj kot
čas je pomembna vsebina, ki jo gledate na zaslonih, in kaj počnete zunaj
tega časa. Če se zjutraj zbujate prej, da
lahko dve uri pred poukom ali službo
igrate video igre, če ste prekinili stike
s prijatelji in ste vsako možno minuto
pred računalnikom, če ste spremenili
higienske, prehrambne, spalne in druge navade, potem potrebujete strokovno pomoč.« V Logoutu tako pomoč nudijo brezplačno. Več informacij lahko
dobite na www.logout.si.
Veliko lahko naredite že sami z uvedbo družinskih e-pravil, priporoča Reševa. »Starši so vedno zgled. Postavite jasna in pisna navodila, kdaj boste
uporabljali zaslone, en dan v tednu pa
imejte e-post. Prvega mobitela otrokom ne kupite pred desetim letom
starosti, pa še takrat naj bo to navaden telefon, ki zadostuje, da se boste

lahko usklajevali in slišali, ko vas bo
otrok potreboval. Pametnega mu kupite čim pozneje. Starši morate poznati gesla, prav tako pa v družinska
pravila zapišite, da zasloni ne sodijo v
otroško sobo. Tablic ne uporabljajte za
uspavanje, pomiritev ali spodbujanje
pri jedi. To je tvegano vedenje, ki lahko
pripelje do zasvojenosti z zasloni že pri
predšolskem otroku. V ambulanti smo
že zdravili mamo štiriletnika, katere
otrok sploh ni jedel brez prižgane tablice.« Če se sprašujete, katere vsebine
in igre so primerne za vašega otroka,
vam to pove oznaka Pegi, ki ponazarja,
za katero starost je igra primerna.
Zasvojenost je rezultat več vplivov in
odgovornosti ne nosijo le starši. »Industrija vsebin na spletu je velik lobi.
Prisotni so ogromni zaslužki, ekonomski interesi … Igre so najbolj rastoča panoga, močan je vpliv okolja in
vrstnikov,« poudarja Reševa, ki v ambulanti sliši marsikatero zanimivo in
tudi pretresljivo izpoved. Facebook je
menda le še za »ta stare«. Pri najstnikih so najbolj v ospredju igre (Among
Us, Fortnite, Counter Strike), pri najstnicah pa družbena omrežja (Instagram, TikTok, Snapchat). Z otroki se
zato pogovarjajte o vsebinah, ki jih
gledajo, in ne obsojajte ali vrednotite.
S pogovorom se jim približajte in kot
starš presodite, kaj bo zanje škodljivo,
o tem pa se veliko pogovarjajte. Tudi
o tem, na katere pasti morajo biti pozorni pri uporabi svetovnega spleta.
»Nič pa ne bo narobe, če starši določene neprimerne vsebine zablokirate in
pri tem uporabljate aplikacije starševskega nadzora,« še priporoča Reševa.
Ambulanta za pomoč pri prekomerni
uporabi zaslonov je od novembra odprta tudi v Radovljici. Informacije dobite na e-naslovu spela.res@logout.si.
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Poskušajmo misli usmerjati v pozitivne stvari
Društvo mladih Kranjska Gora je na začetku novembra organiziralo spletno
predavanje in v goste povabilo priznanega psihologa dr. Mateja Tušaka na temo
Stres in uspešno soočanje z njim v času izolacije. Z njim se je pogovarjal Gregor
Miklič, predsednik Društva mladih Kranjska Gora.
SUZANA P. KOVAČIČ

• S katerimi poudarki, sporočili je

dr. Tušak nagovoril gledalce in zakaj
ste se v društvu odločili, da povabite
k sodelovanju prav njega?
Skozi predavanje je dr. Matej Tušak
nagovoril gledalce s poznavanjem
značilnosti situacije, v kateri se je
znašlo človeštvo v času koronakrize. Spoznali smo pomen spremenjenih pogojev bivanja na naše vedenje,
učinkov odvzema nekaterih svoboščin in vplivanja tega na vedenje pa
tudi pomen anksioznosti in učinkovitega reagiranja v stresu in kriznih
situacijah za socialno prilagojeno vedenje ter se naučili preprostih tehnik
za samopomoč. Dr. Tušak je dal kar
nekaj priporočil, na kaj biti pozoren,
da bi to krizo čim lažje in s čim manj
negativnih posledic prenesli. Med
predavanjem in po njem je odgovoril
na veliko vprašanj, ki so jih zastavili
poslušalci oziroma gledalci.
Za povabilo k sodelovanju smo se odločili na podlagi aktualne situacije
koronakrize in glede na to, da je dr.
Tušak najbolj znan in uspešen športni
psiholog v Sloveniji. Od marca dalje se
veliko ukvarja tudi z aktualno problematiko.
• Predavanje je vzbudilo veliko zanimanja. Preko katerih kanalov si
ga je še možno ogledati?
Predavanje je bilo za gledalce brezplačno, za veliko število ogledov je zaslužna tudi lokalna televizija ATM TV
z Matjažem Arihom, ki je poskrbel za
prenos na vseh kanalih, ki niso imeli
nobene omejitve glede števila gledalcev oziroma udeležencev, kot jo imajo
nekateri programi za spletna srečanja. Predavanje je res vzbudilo kar
nekaj zanimanja, čeprav bi, glede na

Foto: arhiv Društva mladih Kranjska Gora
število ljudi, ki so potrdili ali izrazili
zanimanje zanj, lahko rekli, da je bilo
to za nas kar po pričakovanjih. Video
si je do danes ogledalo okrog šest tisoč
petsto ljudi, dosegel pa jih je približno
devet tisoč. V živo nas je od začetka do
konca predavanja spremljalo nekaj
več kot petsto gledalcev, dodatno še
gledalci ATM TV. Ker je bil prenos predavanja tudi preko spleta, si ga zato
lahko še vedno pogledate na kanalih
Facebook Društvo mladih Kranjska
Gora, Vimeo kanal Kranjska Gora.
• Kaj je bilo za vas osebno ključno
sporočilo dr. Tušaka?
Glede na dve uri dolgo predavanje je
posamezno ključno sporočilo težko izluščiti, ker je bilo v celoti zelo pomenljivo. Je pa bilo zame osebno ključno
sporočilo dr. Tušaka to, da ne glede
na situacijo, v kateri smo, pa naj se ta
zdi še tako brezizhodna, lahko vedno z
razumevanjem, optimizmom, delom
na sebi in prijaznostjo, predvsem pa
z vero vase in v sočloveka, premagamo marsikatero oviro in izboljšamo
kvaliteto svojega življenja ter življenja
ljudi okoli sebe. Vedno ostaja rezerva v
nas samih, veliko je odvisno od pogleda na stvari. V teh časih pa sploh, ko

je negative že tako veliko, poskušajmo
misli usmerjati v lepe stvari, tudi z
manj gledanja televizije in več gibanja
v naravi, če je to le možno.
• Kako prilagajate aktivnosti Društva mladih Kranjska Gora v koronarazmerah?
Epidemija je preprečila oziroma omejila kar nekaj dogodkov, tudi tradicionalnih, in je bilo to predavanje šele
naš drugi dogodek letos. Na ta način
se bomo prilagajali tudi v prihodnosti,
dokler ne bo varno in možno izpeljati stvari drugače. V tem času društvo
organizira spletno vodene vadbe joge
in pilatesa. Brezplačna pilates vadba
na programu Zoom bo še 8. decembra ob 18.30, brezplačna vadba joge na
Zoomu pa 10. decembra ob 20. uri. Za
oboje so obvezne prijave na e-naslov
na kristina@obozujem-zivljenje.si.
Če bo situacija dopuščala, bomo tako
kot vsako leto organizirali še tradicionalni ogled Ledenega kraljestva v soteski Mlačca. Vabljeni, da si vse ostale
informacije pogledate na Facebook
strani Društva mladih Kranjska Gora
ali pa zanje povprašate na že navedenem e-naslovu. Sledite nam in ostanite zdravi.
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Prvi gostje so bili letoviščarji – gorniki in slikarji
Turistično društvo Rateče - Planica (TD) letos praznuje častitljivih devetdeset
let. Društvo je šlo skozi različna obdobja, a nekaj se v vsej njegovi zgodovini do
danes ni spremenilo. To je skrb za čist in urejen kraj, za ohranjanje kulturne in
etnološke dediščine. Zanimive podatke o delovanju društva je zbrala Tina Brlogar
iz društva.
SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: ARHIV TD RATEČE-PLANICA
Društvo je bilo ustanovljeno 26. oktobra leta 1930 v dvorani
Mlekarske zadruge, prvi predsednik društva pa je postal Josip Pintbah. Sledili so predsedniki Josip Dolinar, Franc Makše
st., Vladimir Petrič, Jože Brudar in sedanji predsednik Primož
Oman. "Rateče so majhna vas, imenovane tudi Kranjska Sibirija, in ležijo na skrajnem severozahodu Slovenije. Skozi leta
so doživele nemalo preobrazb, doletele so jih naravne nesreče, požari, vojska …, kar je pripomoglo tudi h koreniti preobrazbi vasi, popolnoma pa so se Rateče spremenile po požaru
leta 1905. Ratečani so se pretežno ukvarjali s kmetovanjem,
bili so vajeni trdega dela, zato jim misel, da bi živeli drugače
ter da bi jim dodatni prihodek lahko prinesle naravne lepote
in čist gorski zrak, niti ni prišla na pamet. Po požaru leta 1905
so začeli Rateče obiskovati letoviščarji iz Gorice, Trsta in Ljubljane. Zanimiva so bila Mangartska jezera ter kasneje tudi
dolina Planice. Te obiske je zaustavila prva svetovna vojna,
zato lahko o tistih pravih začetkih turizma govorimo v letih
med 1920 in 1923," je povzela Tina Brlogar iz Turističnega društva (TD) Rateče - Planica.
Kljub takratnemu velikemu nezaupanju domačinov pa
letoviščarji niso odnehali. Domačini so bili primorani
spremeniti miselnost in se prilagoditi povpraševanju. "V
lastnih hišah so začeli urejati sobe za turiste, sprva seveda
le redki. Kasneje, ko so videli, da letoviščarji – sprva gorni-

Rateška noša v sprevodu ob Vaškem dnevu

ki in slikarji – prinašajo dodaten zaslužek, pa so se začeli
zavedati pomembnosti turizma. O prelomnici turizma v
Ratečah zato lahko govorimo po letu 1925."

USTANOVILI SO TUJSKO PROMETNO DRUŠTVO
"Z razvojem turizma so se iz kuhinj umaknile črne kuhinje,
zamenjali so jih električni štedilniki, voda se je napeljala
v hiše in hleve, urejala so se dvorišča, tako da so Rateče po
letu 1928 postala urejena kmečka vasica, ki je s svojimi lepotami privabljala vedno več letoviščarjev. Posledica je bila
potreba po ustanovitvi Tujskega prometnega društva, ki bo
podpiralo nadaljnji razvoj turizma in prevzelo podporo pri
urejanju poslov in nalog. Takrat so delovale v občini Rateče
že tri gostilne: pri Žerjavu in pri Kajžarju ter brezalkoholna
restavracija Vilči Kavalar. Zasebnih hiš, ki so oddajale sobe
letoviščarjem, je bilo 37, imele so 103 sobe in od 200 do 250
ležišč, v kraju je bila tudi ena trgovina (več statistike je v
knjižici A letoviščarji niso odnehali)," je povzela Brlogarjeva.
Tujsko prometno društvo je poskrbelo, da se je dotok turistov izkoristil v polni meri. Začeli so urejati kraj, skrbeti
za čistočo vasi, leta 1933 je društvo izdalo prvi turistični
prospekt v nakladi 2000 izvodov. Leta 1934 je v Ratečah zagorela prva žarnica, za električno napeljavo je društvo odplačevalo kredit, urejali so sprehajališča poti in steze ter
postavljali klopi in mize. Društvo je sodelovalo pri graditvi
skakalnic, smučarskih in tekaških prog. Rateče so pridobi-

In so šli na izlet ...

Tek ob dnevu žena

Lani je bilo že štirideseto srečanje prijateljev na Tromeji.

le moderno pošto, kolodvor. Društvo je imelo 4213 nočitev v
letu 1930, leta 1938 pa že 30.243.

omogočili kredite za olepšanje hiš, turističnih sob in zamenjavo pločevinaste kritine. "Leta 1979 je bilo organizirano prvo
Srečanje na tromeji, takrat velik podvig, saj je bilo dovoljenja
za izvedbo prireditve treba pridobiti iz Beograda. Leta 1989 je
društvo organiziralo prvi Vaški dan, istega leta se je začela
sestajati tudi Sekcija za ročna dela. Od leta 1991 društvo skrbi
za zatiranje komarjev v Ledinah. Vse prireditve so bile in so
še danes povezane z velikim vložkom domačinov, ki so pomagali pri pripravah in prevozih," je poudarila Brlogarjeva.

OŽIVLJANJE TURIZMA PO VOJNI
"Seveda je tudi v naše kraje zarezala vojna in s tem posledično padec turizma; leta 1940 so beležili že 45-odstotni
upad. Po vojni je preteklo kar nekaj let in kot naslednik
Tujskega prometnega društva je delovanje leta 1952 nadaljevalo TD Rateče - Planica. Z oživljanjem turizma v letih po
vojni (torej po letu 1949, ko je prišel v Rateče kot upravitelji
ekonomije Litostroj) pa vse do ustanovitve TD Rateče - Planica se je po pričevanjih ukvarjala Jerca, por. Žerjav."
Po vojni je društvo nekaj let životarilo, prvi dvig dejavnosti je opaziti leta 1958, ko se je začelo društvo boriti za izgradnjo ceste skozi vas in za cesto v Planico. Leta 1959 so
izvedli prvi Pastirski rej, ki je bil predhodnik današnjega
Vaškega dne in je potekal pod 120-metrsko skakalnico v
Planici. Kot so zapisali mediji, je bila tam predstavljena
tudi edinstvena Rateška noša.
Tina Brlogar nadaljuje: "Po letu 1960 so se začele stvari obračati na bolje, društvo je opravljalo gospodarsko dejavnost
menjavo valut, prodajo spominkov, prodajo bencinskih
bonov ter drugih artiklov in zaposlovalo kar nekaj domačinov. V Planici je v času tekem društvo organiziralo gostinsko ponudbo, sredstva, ki jih je pridobilo iz te dejavnosti, pa
namenilo za gradnjo mostov in opornih zidov (za Rutom, za
Kravnjakom, v Gasi in na Žaljah). Podprlo je gradnjo transformatorja v vasi, vodovoda, pomagalo je gasilcem pri nabavi
brizgalne Rosenbauer, sofinanciralo je gradnjo pretvornika
in hišice na tromeji ter pretvornika na Podršku, sodelovalo
je pri gradnji skakalnic in prenovilo menjalnico na meji, ki
pa jo je leta 1979 zaradi spremembe zakona, ki je določil, da
se društva ne smejo več ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo,
prodalo Kompasu MTS kot najboljšemu ponudniku."

PRVO SREČANJE NA TROMEJI IN PRVI VAŠKI DAN
Po letu 1977 so morali zaradi prodaje menjalnice in velikega
upada prihodkov poiskati nove ideje in rešitve za ponovno
oživitev društva. Društvo je za oddajalce sob opravljalo prijavno in odjavno službo, nadaljevali so urejanje kraja, promocijske aktivnosti, izdajo brošur in letakov, članom društva so

DRUŠTVO DANES
Poglavitne naloge društva ostajajo skrb za čisto in urejeno
okolico, društvo ima urejeno spletno stran, prireja predavanja, organizira prireditve Pozdrav junakov daljav, Razstava
ročnih del, Vaški dan, Srečanje na tromeji, Rateški smenj,
Kresovanje in Tek ob dnevu žena. V zadnjih letih je bilo izvedeno kar nekaj projektov z namenom ohranjanja etnološke
in kulturne dediščine kraja. Rezultat tega sta med drugim
knjigi Rateški slovar in Rateška košta. Že nekaj let društvo
uspešno sodeluje z vrtcem iz Rateč s projektom Prvi koraki
v turizmu, kjer se otroci seznanjajo s kulturnimi in turističnimi znamenitostmi kraja. Pred petimi leti se je vodstvo
društva tudi korenito pomladilo. "Cilj je privabiti nove člane s svežimi idejami in energijo," je povabila Tina Brlogar
in sklenila: "Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem in članom društva, ki vseskozi sodelujejo pri uresničevanju ciljev
društva in so vseh devetdeset let nepogrešljiv del društva.
Vsem sobodajalcem in gostincem za sodelovanje in podporo, vsem domačinkam za peko peciv, domačinom pa za pomoč pri pripravah za izvedbo prireditev, članom upravnih
in nadzornih odborov ter vsem predsednikom društva, ki so
popeljali društvo čez vsa leta. Zahvala tudi Občini Kranjska
Gora in Turizmu Kranjska Gora za finančno in strokovno
pomoč. Vsem navedenim zahvala za dolgoletno pripadnost
in požrtvovalnost. Seveda se ne moremo zahvaliti vsem poimensko, verjamemo pa, da se boste sami našli v tem besedilu. Letošnje specifično leto nam je preprečilo organizacijo vseh dogodkov in srečanj, tudi srečanja ob tej častitljivi
90-letnici društva. Obljubimo, da bomo obletnico proslavili
v prihajajočem letu. Želimo vam, da ostanete zdravi in polni navdiha za bodoča sodelovanja!"
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Svoje hobije
spreminjajo v
poslovne priložnosti
Projektu Ustvarjalni podjetnik se je
pridružilo več kot trideset različnih
ustvarjalcev. Izšel je katalog Podpiram
lokalno, v katerega je vključenih tudi
devet ustvarjalcev iz občine Kranjska
Gora.
SUZANA P. KOVAČIČ

15 €

prvem
že na unu *
rač

Do bonusa z vsakim
računom za elektriko!
Z računi za elektriko pridobivate
bonus, ki ga unovčite pri nakupu
v spletni trgovini ECE shop!
Brez dodatnih obveznosti.
Samo pri ECE!

* Velja v skladu s Splošnimi pogoji
bonitetnega programa ECE bonus,
ki so objavljeni na www.ece.si.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) je tudi letos
na območju občin Kranjska Gora, Jesenice in Gorje izvajala projekt Ustvarjalni podjetnik, vse tri občine so projekt
sofinancirale. Pridružilo se jim je več kot trideset različnih ustvarjalcev, ki se ukvarjajo s slikanjem, izdelovanjem nakita, šivanjem, pletenjem, oblikovanjem z glino,
izdelavo lesenih izdelkov, brušenjem stekla ... "Nekaterim
smo pomagali pri ureditvi ustreznega statusa za prodajo, drugi so se nam pridružili na različnih delavnicah.
Devetnajst ustvarjalcev se je vključilo v pripravljen promocijski katalog, devet pa se jih je opogumilo in svoje izdelke prodajalo na stojnici v Vintgarju. Trinajst ustvarjalk
je postavilo tudi svojo spletno stran in se tako priključilo
še drugim na portalu Unikatna tržnica," je povzela Urška
Luks iz RAGOR-ja. Kot je še dodala, se v sklopu projekta
za vsakogar najde kakšna zanimiva, poučna in tudi donosna aktivnost. "Osnovni namen je namreč pomagati
ustvarjalcem na pot podjetništva in hobije spreminjati v
poslovne priložnosti." Že zdaj pa vabijo vse, ki radi ustvarjate, da se jim pridružite v prihodnjem letu. "Tistim, ki pa
v ustvarjanju niste tako vešči, je prihajajoči praznični čas
odlična priložnost, da naše lokalne ustvarjalce podprete z
nakupom, svoje bližje pa obdarite z lepim unikatnim darilom," je povabila Urška Luks.

PODPIRAM LOKALNO

www.ece.si

Iz občine Kranjska Gora jih je v projektu sodelovalo štirinajst, v katalog lokalnih ustvarjalcev 2020 z naslovom
Podpiram lokalno pa jih je vključenih devet. Nekateri,
predstavljeni v katalogu, svoje poslovne priložnosti uresničujejo kot samostojni podjetniki, nekateri v obliki
osebnega dopolnilnega dela ... Poglejmo, kdo so.
Alenka Malej Kramar se predstavlja z ročno pletenimi in
kvačkanimi izdelki.
Katja Baloh Kraljić šiva oblačila za otroke in za odrasle pa
tudi nahrbtnike.
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Prodaja v Vintgarju / Foto: Karin Nemeček
Ela Adamek je solo pevka, ki različne dogodke popestri
z živo glasbo. Poje pop in džez. Spremlja se z akustično
kitaro in z glasbenimi matricami.
Anja Mežik pod znamko ŠivAM šiva oblačila za otroke in
odrasle ter igrače iz blaga, opravlja tudi popravila oblačil in tekstilnih izdelkov.
Gabrijela Jan Sefić in Almir Sefić, GAAL Int., se ukvarjata
z ročno izdelavo naravne kozmetike in organizirata delavnice, naravna mila pa izdelujeta tudi po naročilu za
posebne priložnosti.
Matic Benet ima znamko Organized.si. Deluje na področjih arhitekture, notranjega in grafičnega oblikovanja
ter oblikovanja keramike. Njegovi izdelki so blokci za
planiranje časa, T-shirti, puloverji, emajlirani lončki in
skledice, unikatna keramika, sojine sveče ... Organizira
tudi delavnice keramike.
Danaja Mertelj pod imenom Juliramika ustvarja unikatno keramiko izpod Julijskih Alp, kot so posode, vaze,
krožniki, skodelice, nakit, dekorativni izdelki. Izdeluje
tudi po naročilu.
Mojca Ahčin Rozman ima Ustvarjalno hišico, v katero
so zajete ustvarjalne delavnice, leseni izdelki, akvareli,
izpisi v kaligrafiji, krstne in poročne sveče, dekoracija
za dom, izdelki iz filca, nakit in prenova starega pohištva.
Anja Pitamic izdeluje unikaten lesen nakit, tekstil, ilustracije. Pod znamko Lisica & Volk nastajajo izdelki z
navdihom lepot narave, zaklada slovenskih pravljic in
folklore.
Dodajmo še, da svojo spletno trgovino na Unikatni tržnici iz občine Kranjska Gora vzpostavljajo Mojca Ahčin
Rozman, Alja Bradaškja, Katja Baloh Kraljić in Gabrijela
Jan Sefić – IO NATURAL, so še sporočili iz RAGOR-ja.

IZBERI**
DARmILnO
akupu.

e
Ob vsak

Z ECE bonusom do
ugodnejših nakupov
ECE bonus, ki ga pridobivate na mesečnih
računih za elektriko, unovčite pri nakupu nad
300 € v spletni trgovini ECE shop.

Obročno
odplačilo*

Brezplačna
dostava

* Za kupce energentov ECE, v skladu z
veljavnimi pravili, več na shop.ece.si.
** Več o ponudbi izdelkov in akciji najdete na
shop.ece.si/katalog/cas-za-obdarovanje.

Začetno stanje
15 €*

shop.ece.si
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Pogrešajo ljubiteljsko ustvarjalnost
Pri Kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje - Mojstrana je letošnje leto v
vseh pogledih drugačno kot prejšnja. Po optimističnem začetku jim je koronavirus
povsem spremenil načrte, dejavnosti prilagajo veljavnim ukrepom.
JANKO RABIČ
»Začeli smo obetavno,« pravi predsednik društva Marsel Gomboc in
nadaljuje: »Sekcije so bile v polnem
razmahu, vsi prostori Aljaževega
prosvetnega doma na Dovjem so bili
vse dni med tednom zasedeni z dejavnostmi, vajami, ob koncih tedna
pa z različnimi prireditvami. Uspelo nam je še izpeljati občni zbor, potem pa so se že začeli pojavljati prvi
obrisi koronavirusa. Marsikoga že ni
bilo na občni zbor, ker se je bal okužbe, predvsem starejša populacija je
bila zelo previdna. Ostali smo v dobri
veri, da bo šlo mimo, še optimistično
zrli naprej. Potem pa se je vse ustavilo. Zaradi ukrepov in navodil NIJZ in
vlade se je na področju kulture zgodil
popoln mrk, dobesedno. Večina stvari, ki bogatijo kulturno dogajanje krajev pod Triglavom, se ne da izvajati
na daljavo oziroma delati od doma.
Naš hram kulture smo do jeseni za-

prli, septembra in del oktobra pa spet
delno optimistično nadaljevali delo.
Potem pa se je zgodba spet ponovila.
Sedaj je razpoloženje med člani sekcij,
igralsko skupino, mladino in starejšimi praktično enako kot spomladi. Vsi
komaj čakamo, da se stanje v državi
čim prej uredi in da vsi začnemo živeti in delati ter seveda ustvarjati,
kot je bilo v obdobju pred epidemijo.
Kulturniki predvsem pogrešamo delo,
druženje in kreativnost, plemenitenje
in razveseljevanje sebe in drugih. Najbolj nam verjetno manjka tesen stik
z občinstvom, ki nam da dodatnega
zagona in aplavz, ki poplača celoten
trud, ki ga posameznik vloži v eno izmed dejavnosti.«
Aljaževe dneve so kot osrednjo njihovo prireditev v sodelovanju z ostalimi
domačimi društvi in Župnijo Dovje
izpeljali ob spoštovanju ukrepov pod
drugačnimi pogoji, a kljub temu so
prireditve uspele. Zavzemajo se, da je
osrednji gost dnevov domačin. Letos

je bila to mlada harfistka Leto Križanič Žorž. Umetniški vodja Sebastian
Bertoncelj je koncerte zastavil na zavidljivi umetniški ravni, kar je pohvalno. Pri načrtovanju programa se bodo
tudi v prihodnje držali začrtane poti
in upoštevali želje občinstva.

PRIPRAVLJAJO NOVO GLEDALIŠKO
PREDSTAVO
Igralska skupina Dovški oder pripravlja novo gledališko predstavo, komedijo Jožeta Ekarta: Kar bo, pač bo. Režiser Marsel Gomboc je z igralci prišel
do zaključne faze dela, za katero pa
ne vedo, kdaj jo bodo lahko izpeljali.
Ekipa je velika, z dvajsetimi igralci.
Kot pojasni: »Vsi delujejo usklajeno in
ustvarjalno. Sceno je izdelala slikarka
Špela Oblak. Tudi tehnično, glede luči,
je že veliko narejenega. Premiera je
bila načrtovana za prvo polovico novembra, zdaj pa se bo verjetno premaknila v leto 2021. Pri predstavah bomo
upoštevali ukrepe in priporočila NIJZ.
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
nam nudi vso podporo, saj so nam
posodili kostume, mojster za luči Klemen Košir pa nam je priskočil na pomoč s tehničnim znanjem."

KAJ JIM JE ŠE USPELO URESNIČITI

Scena na novo komedijo / Foto: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana

Slikarske delavnice so potekale od januarja do marca pod vodstvom akademske slikarke Špele Oblak. Udeleževalo se jih je osem otrok in dvanajst
odraslih. Mentorica je udeležencem
predstavljala slikarske tehnike in jih
usposabljala v likovnem izražanju.
Mladi dovški oder, ki je bil v preteklosti
zelo dejaven, se spet prebuja, pojasni
predsednik društva. "Mladi so vedno
radi nastopali, prireditve kot Pokaži, kaj znaš, proslave in druge so bile
priljubljena oblika sodelovanja s šolo.
Strogo načrtovanje je spodrinilo nekdanjo spontanost prav na račun ta-
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Muzej na spletu

kšnih prireditev. Občinstvo z nostalgijo obuja spomine in
si želi podobnih prireditev. Zato smo se obrnili na Leono
Gomboc iz Teatra za vse, našo zelo dejavno članico, eno od
stebrov našega kulturnega društva. Od svojih najstniških
let je bila tesno povezana z Dovškim odrom. Režirala je,
igrala, vodila prireditve, več kot desetletje je bila zborovodkinja Triglavskih zvonov, skratka, v društvu je bila deklica
za vse. Letos jeseni je začela gledališko šolo za šolarje in
upamo, da bodo čez čas lahko vaje nadaljevali. Potem so še
strokovne ekskurzije s Tomažem Pšenico. Od leta 2007 smo
jih izvedli nad dvajset. Letos smo se nameravali odpraviti
na dvodnevno ekskurzijo v Augsburg, Rothenburg Ob Der
Tauber in Nürnberg. Prijavljenih je bilo 48 potnikov, pripravljen je bil že program, prevoz, prenočišča, plačilo. Žal smo
morali potovanje odložiti na ugodnejši čas.«

JE PRI GOSPODARJENJU Z ALJAŽEVIM PROSVETNIM
DOMOM KAJ NOVEGA
»Po prenovi zgornje avle in sanitarij z vloženimi občinskimi sredstvi smo se odločili za prenovo spodnje klubske
sobe, v kateri smo zamenjali električno in vodovodno napeljavo ter talne obloge. Društvo jo je z lastnimi sredstvi,
po zaslugi uspelega muzikala Nore babe, opremilo s pohištvom in kuhinjo. Na odru so skrajšane zavese, da pridejo
luči bolj do veljave. Nadaljujemo prenovo spodnjega hodnika, v načrtu je tudi delen dvig zadnje vrste na balkonu
za boljše spremljanje predstav in prireditev v našem kulturnem domu,« investicije v dom povzame sogovornik.

POGLED NAPREJ
»Kultura na vasi je vsekakor pomembna, kako zelo je potrebna in kako zelo jo pogrešamo, pa nam je odkril koronavirus! Upamo na čimprejšnjo vrnitev na stare tirnice in
normalizacijo stanja in v duhu nove gledališke predstave
kličemo vsem: Kar bo, pač bo! Računamo na optimizem in
pozitivno naravnanost vseh in da bi se ukrepi sprejemali
s pregovorno zdravo kmečko pametjo in v dobrobit vseh
in da nam konec leta in začetek novega prineseta obilo
dobrega, predvsem pa zdravje,« sklene Marsel Gomboc.

Spletni prikaz izdelave adventnega venčka / Foto: posnetek zaslona
glava na Raduhi, do nje dostopate na spletnem mestu https://
youtu.be/c15xJkHdscg. Rdeča nit kratkega prispevka je Planinko,
ki je zelo radoveden in navihan fantič. Da glavni junaki v pravljicah zaživijo v slikah in oblikah, poskrbi akademska slikarka Špela Oblak. Z bogatimi izkušnjami delavnic v Liznjekovi domačiji v
Kranjski Gori pa je Natalija Štular na spletnem mestu Gornjesavskega muzeja Jesenice izvedla delavnico izdelave adventnih
venčkov. Ta teden poteka tudi spletna delavnica peke Miklavževih
medvedkov in srčkov. S. K.
OMISLI.SI D.O.O., PODJETNIŠKA ULICA 16, SLOVENSKE KONJICE

Slikarska šola /Foto: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana

Kljub temu da je Slovenski planinski muzej v Mojstrani za obiskovalce zaprt (dokler se zaradi epidemije vladni ukrepi ne sprostijo),
iz muzeja sporočajo, da so z vami na njihovih spletnih straneh.
"Vsak ponedeljek vas čaka novička ob naši desetletnici, vsak torek novička o zanimivih predmetih, vsak petek pa nova pravljica
z delavnico. A tudi tokrat bo december prazničen. Začenjamo ga
z alpsko adventno tržnico, projektom Brati gore, zanimivimi predavanji in predstavljamo darila iz naše trgovine. Vabimo pa tudi
k ogledu delavnic izdelovanje adventnega venčka, peke prazničnih piškotov ter zanimivosti o Kekcu," je povzela v. d. direktorica
Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič. Ob letošnji desetletnici Slovenskega planinskega muzeja je kustosinja
in pedagoginja Natalija Štular pripravila deset različnih pravljic,
namenjenih otrokom, pod skupnim imenom Pravljični šepet gora.
Prve so bile "v živo" v muzeju, zaradi epidemije so zdaj na ogled
na spletu. Prejšnji petek so pripravili gorsko pravljico Mrtvaška
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V spomin

Anton Požar
(1929–2020)

V 92. letu starosti se je 17. novembra zaključila
življenjska pot Antona Požarja iz Rateč. Bil je delaven, natančen in spoštljiv, rad je poklepetal in
obujali smo spomine na njegovo prehojeno živ
ljenjsko pot. Želel si je, da vsak človek najde svoj
smisel življenja.
Rodil se je 26. februarja leta 1929 v vasi Čepno
Gornja Košana v občini Postojna. Bil je najstarejši sin malega kmeta in kmečka opravila so mu
bila dobro znana. Že z dvanajstim letom starosti
je občutil vojne grozote, ponižanje in strah, saj so
živeli pod italijansko diktaturo. Obiskoval je italijansko osnovno šolo in zaključil pet razredov.
Tako kot njegov oče, ki je bil med drugo svetovno
vojno odpeljan v taborišče Dachau in se iz njega ni
več vrnil, so tudi Antona odvedli v zapor Coroneo
v Trstu. Že kot 14-letni mladinec se je namreč v
Čepnem vključil v mladinsko organizacijo, postal
je sekretar vaškega odbora. Po izpustitvi iz zapora
je nadaljeval delo, bil je član vaške straže, odkrival
skrivališča sovražnih vojakov v okoliških gozdovih, premikanje vojakov v vasi ... Svoje aktivnosti je opravljal vse do osvoboditve. Njegova mama
Marija je bila pesniško zelo nadarjena, zapisala je
spomine iz časa NOB in Anton jih je rad prebiral.
Imel je veliko volje po pridobivanju znanja, izobraževal se je in se zaposlil v Narodni milici. Delo
je vestno in natančno opravljal vse do upokojitve.
Premeščen je bil v različne kraje po Sloveniji, nazadnje so ga premestili na prometno mejno milico
Rateče - Planica za vodjo skupine kontrolorjev II.
Sodeloval je v raznih komisijah za vzgojo in izobraževanje na postaji Ljudske milice Jesenice, se
vključeval v društva in vaške odbore ter pomagal
pri graditvi in obnovi domovine. Zelo veliko mu je
pomenila družina.
Svoje znanje je prenašal na mlajše rodove in negoval vrednote NOB. Za svoje vestno delo je prejel
številna priznanja, predvsem pa je bil človek, ki je
razumel sočloveka.
Sonja Mirtič, predsednica ZB za vrednote
NOB Dovje - Mojstrana

Kozolci v Mojstrani
in Zgornji Radovni
SUZANA P. KOVAČIČ
Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske (RAGOR) izvajajo
projekt Tradicija turizem, ki ga financira Občina Kranjska
Gora in znotraj katerega vsako leto na izbranem območju
v občini Kranjska Gora popišejo kozolce in enega obnovijo.
"Letos smo popisovali območje Mojstrane in Zgornje Radovne. Našteli smo 51 kozolcev. Od tega je 14 uporabnih, 25
jih potrebuje delno, 12 pa celovito obnovo. V primerjavi s
podatki iz popisa, ki ga je občina izdelala leta 2000, je bilo
v dvajsetih letih tu odstranjenih dvajset kozolcev. Ugotovili
smo tudi, da so, v primerjavi z drugimi območji v Dolini, tu
kozolci vendarle bolj vpeti v kmetijsko dejavnost in navade
njihovih lastnikov. Če je kozolec slab, ga raje odstranijo,
kot pa pustijo propadati," je povedal Ambrož Černe iz RAGOR-ja.
Poleg izdelane analize stanja so pred kratkim obnovili kozolec nasproti cerkve sv. Klemena v Mojstrani. "Konstrukcija je z izjemo strešnih leg in lat v celoti macesnova, upoštevani so tudi tradicionalni detajli, kot so letve na čelu
strehe, zaprte luknje na končnem stebru ... Kozolec z vidika ohranjanja kulturne krajine leži na izjemni lokaciji, saj
je neposredno ob cesti v Mojstrano, hkrati pa dopolnjuje
veduto mojstranske cerkve," je povzel Černe in dodal, da je
obnovo kozolca v okviru projekta delno financirala Občina
Kranjska Gora, delno pa je sredstva, delo in material prispeval tudi lastnik sam.

Pred nedavnim obnovljen kozolec v Mojstrani
/ Foto: Klemen Klinar

Pošta Slovenije priporoča:
letos čim prej oddajte praznične voščilnice
in opravite spletne nakupe daril!
Leto 2020, ki nam je postreglo z
najrazličnejšimi izzivi in omejitvami, se počasi izteka. Letos
si še bolj kot v preteklih letih
želimo, da bi bilo prihodnje
leto zdravo in srečno. Ker je
tudi v teh izjemnih časih
lepo dobiti klasično, z roko
napisano voščilnico, smo
vam poleg bogate ponudbe
božičnih in novoletnih voščilnic ter razglednic
pripravili tudi lepe poštne znamke z božičnimi in
novoletnimi motivi. Znamke so na voljo v zvežčkih s po
12-imi znamkami z enako nominalo ali kot posamezne
znamke. Na vseh poštah (razen pogodbenih) pa že
lahko kupite tudi nove vinjete za leto 2021.

Priporočamo pravočasno
oddajo pošiljk
Ker se glede na trenutno epidemiološko situacijo razmere v prometu s pošiljkami tako doma kot v tujini
stalno spreminjajo, vas prosimo, da letos tako s pošiljanjem vaših novoletnih voščil kot tudi s spletnimi nakupi pohitite ter pošiljke oddate v prenos čim prej.
Do 23. decembra 2020 začasno podaljšujemo delovne čase določenih pošt (seznam je na www.posta.si) za
eno uro, in sicer od ponedeljka do petka, da bi vam tako
omogočili varen obisk pošt brez predolgega čakanja.

www.posta.si

Zaradi povečanega prometa v decembru vam priporočamo pravočasno oddajo božično-novoletnih razglednic,
voščilnic ter paketov. Na Pošti Slovenije pa bomo poskrbei,
da bodo vaša voščila pravočasno prispela v prave roke.

Po novoletna darila v PS Paketomat
Zaradi koronavirusa se bo letos tudi božično nakupovanje še v večjem obsegu kot sicer preselilo na splet. V letu
2020 že opažamo več kot 60-odstotno rast paketnih pošiljk, v zadnjih tednih pa se je število paketov v dostavi
v primerjavi z lanskim letom podvojilo. Ker pričakujemo,
da bo prenos paketov iz spletnih trgovin v predprazničnem času zaradi izjemnih razmer presegel vsa pričakovanja, temu primerno uvajamo dodatne kapacitete za
dostavo in tudi za prevzem morebitnih vračil.
Za varno dostavo pošiljk priporočamo uporabo vseh
alternativnih oblik izročanja pošiljk – PS Paketomatov, paketnikov Direct4.me, dostavo na dogovorjeno
lokacijo – ter tudi alternativne kontaktne točke (kot so
Petrolovi in Molovi bencinski servisi).
Hvala vsem našim strankam za sodelovanje, razumevanje in potrpljenje v situacijah, ko vse ne poteka gladko.
Hvala vsem, ker spoštujete navodila in
sledite priporočilom za zajezitev
širjenja novega koronavirusa:
nosite maske, si razkužujete
roke in ohranjate varnos
tno razdaljo, četudi to ni
vedno lahko. Želimo vam
prijeten december ter srečo in zdravje v letu 2021!
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Dvanajst ur na nogah v popolni zaščitni opremi
v skrbi za covidne bolnike
Ksenija Šmid iz Mojstrane, po poklicu diplomirana medicinska sestra,
je zaposlena v Splošni bolnišnici Jesenice. V enoti intenzivne terapije skupaj
s sodelavci skrbi za težko bolne covidne bolnike.
SUZANA P. KOVAČIČ
Ksenija Šmid je tudi sama prebolela bolezen covid-19. Začelo se je z bolečinami v mišicah in sklepih, izgubo vonja,
kašljem. Povišane telesne temperature ni imela, imela pa
sta jo mož in sin, ki sta prav tako zbolela. "Z osebno izkušnjo bolezni sem bila po zaključenem bolniškem dopustu
še bolj prepričana v to, da želim pomagati covidnim bolnikom v enoti intenzivne terapije," je povedala. Pogovarjali
sva se na sobotno novembrsko dopoldne na daljavo zaradi
koronarazmer. Tistega dne je imela nočno izmeno, od pol
sedme zvečer do pol sedme zjutraj. Od doma (iz Mojstrane)
se je odpeljala eno uro prej na delo, ker so tudi protokoli za
zaposlene v bolnišnici, še posebej tiste, ki skrbijo za covidne bolnike, zdaj strožji in vzamejo več časa. "Za tiste, ki
skrbimo za covidne bolnike, so nam uredili posebno sobo,
kjer se preoblečemo v popolno zaščitno opremo. Kar pomeni, da si čez medicinsko delovno oblačilo nadeneš zaščitni
kombinezon, kapo, očala in zaščitno masko, po potrebi (pri

Ksenija Šmid v službi v zaščitni opremi / Foto: osebni arhiv

Ksenija Šmid v svojem prostem času / Foto: osebni arhiv

covidnih bolnikih, ki kašljajo) tudi vizir. Da se pripraviš in
vstopiš na covidni oddelek, traja približno deset minut; na
začetku, ko smo se še usposabljali za to delo, je bilo potrebnega še nekaj več časa. V tej opremi si v enoti intenzivne
terapije "na nogah" vseh dvanajst ur. V času izmene imaš
enega do največ dva odmora, ko nekaj popiješ, greš na stranišče. Vsakič, ko greš na odmor, moraš zaščitno opremo
zavreči in neracionalno bi bilo tudi iz tega razloga, da bi
bilo več odmorov. Bolj stresno kot delo samo v intenzivni
terapiji je ravno zaščitna oprema iz umetnega materiala,
pod katero ti je zelo vroče, rosijo se očala … Očala, maska
pritiskajo na obraz, v službi so nam priskrbeli blažilnike, ki
jih nalepimo na nosove, da manj tišči. Delo v teh razmerah
je res precej drugačno, kot je bilo prej. Utrujen si, izčrpan od
vročine pod zaščitno opremo, tudi dehidriran, ker tekočine
popiješ malo, da ni potem 'težav' z odhajanjem na strani-
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šče," je razmere opisala Ksenija Šmid.
Kot je še pojasnila, sodelavci na delo v
isto izmeno zaradi varnosti prihajajo z
razmikom, zato da v čim manjši meri
prihaja do medsebojnega stika tudi s
tistimi, ki so izmeno zaključili. Obenem se je zahvalila vsem svojim sodelavcem v enoti intenzivne terapije in
trenutnim sodelavcem na covidnem
oddelku za njihovo izjemno delo in
požrtvovalnost.

»DELO V INTENZIVNI TERAPIJI JE BILA
MOJA ŽELJA IN IZZIV«
Ksenija Šmid ima dvajset let delovne dobe, v celoti v Splošni bolnišnici
Jesenice. Po zaključeni srednji zdravstveni šoli na Jesenicah se je zaposlila v bolnišnici, svoje prve delovne
izkušnje je pridobila na bolniškem
kirurškem oddelku, zatem v kirurški
polintenzivni negi. Njena želja ves čas
pa je bila delo v intenzivni terapiji,
kjer je že dvanajsto leto. Medtem je ob
delu doštudirala na Fakulteti Angele
Boškin na Jesenicah in pridobila naziv diplomirana medicinska sestra,
kar je bil ob spremenjenih kompetencah delovnih mest tudi pogoj za opravljanje dela v intenzivni terapiji. "Delo
v intenzivni terapiji je bila moja želja
in izziv, ne glede na to, da je zelo zahtevno," je poudarila Ksenija Šmid, dekliško Podlogar. "O tem, da bom medicinska sestra, sem bila prepričana že
v svojih dekliških letih. Moje vodilo je
od nekdaj pomagati drugemu."

Konec novembra že
manj okužb v občini
V novembru je število okužb s koronavirusom v občini Kranjska Gora začelo
naraščati sredi meseca. Največ, 80 aktivnih okužb, je bilo po podatkih Covid-19
Sledilnika 19. novembra. Porast okužb
so imeli v Domu Viharnik, kjer so bile 19.
novembra tri aktivne okužbe med zaposlenimi in 35 okužb med stanovalci. Več
kot 70 potrjenih okužb na dan je bilo v
občini vse do 26. novembra, potem je
število začelo padati. Dne 30. novembra
sta bili potrjeni dve novi okužbi, skupaj je
bilo na ta dan še 38 aktivnih okužb. S. K.

Najmlajši covidni bolnik v intenzivni terapiji, za katerega je v tem jesenskem valu epidemije skrbela tudi
Ksenija, je bil (v času do sredine novembra) star 45 let. "Če rečem mlajši bolniki, stari nekje 50, 60 let, so
v intenzivni terapiji običajno krajši
čas, medtem ko so starejši, ki so še
mehansko ventilirani, tudi po teden
ali dva. Tisti, ki so zmožni pogovora,
imajo pri sebi mobilne telefone, da
so v stiku z domačimi, kar jim veliko
pomeni. Pogovor je namreč tisti, ki ga
potrebujejo, tudi z menoj."
Bolezen je resna, opozarja Ksenija
Šmid in poziva tudi vse tiste, ki ne
verjamejo v ta virus, da spoštujejo ukrepe, da se ne družijo na skrivaj. "V nasprotnem nima smisla, da
ukrepe sploh imamo. Nekateri virus
res prebolijo brez večjih težav, ampak naj ima vsak pred očmi nekoga,
ki zboli za covid pljučnico in se celo
bori za svoje življenje. Vsako življenje šteje."

Strpnost, vrednota
meseca novembra
V Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana
so 16. november, mednarodni dan strpnosti, z učenci obeležili tudi na daljavo.
Poslušali so zgodbe, se pogovarjali in
likovno ustvarjali. Učenci so razmišljali,
zakaj je pomembno, da smo strpni do
drugih: "Da se spoštujemo in smo prijatelji. Da lahko živimo drug z drugim in smo
prijatelji. Da se ne kregamo in niso vojne.
Če mi nismo prijazni in spoštljivi do drugih, ne moremo pričakovati, da bodo oni
do nas. – Pomembno je, da se vsi dobro
razumemo. Da imaš kakšnega prijatelja,
da ti pomaga v težavah. – Če si prijazen
do drugih, se boljše počutiš. Če ne bi bili
strpni, bi bilo več ljudi žalostnih in ne bi
imeli občutka, da spadajo zraven. – Imeli
bi slabšo samopodobo."

DRUŽINA JI STOJI OB STRANI
Ko ni v službi, Ksenija Šmid prosti čas
preživlja čim bolj kvalitetno s svojo
družino. Družina ji stoji ob strani, razume njeno zahtevno delo. "Zahvaliti
se moram tudi svojim in moževim
staršem, ki priskočijo na pomoč svojima vnukoma, ker oba z možem delava izmene 12 : 24. Ne vem, kako bi
oba sicer zmogla … še ob šolanju na
daljavo, ko si hkrati še malo učitelja."

Ana Turjačanin je zelo lepo upodobila
razliko med počutjem ob nestrpnem
vedenju drugih in toplim odnosom
pomoči.

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

Že 30 let
z vami!
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Planinsko društvo
Gozd Martuljk pred
novimi izzivi
»Letošnja planinska sezona je bila za
vse nekaj posebnega, če ne drugega,
smo več časa preživeli na bližnjih
poteh in obisku domačih vrhov," pravi
predsednica Planinskega društva (PD)
Gozd Martuljk Oti Mertelj.
KARMEN SLUGA
Pri PD Gozd Martuljk so društvene aktivnosti začeli že takoj
po novem letu. V okviru Modrega petka so imeli zanimivo
predavanje z naslovom »Kaj storiti, ko nas v gorah preseneti nevihta?«. Predavala je Eva Pogačar, dr. med., spec.
anesteziologije, ki je med drugim predstavila tudi svojo
izkušnjo z Velike planine, ki se je k sreči dobro končala.
Drugo predavanje so organizirali skupaj z Občinsko knjižnico Jesenice, enota Gozd - Martuljek. Sanja Lončar je na
predavanju o energiji predstavila načine, kako lahko sami
poskrbimo, da nam energija ne bo uhajala. Žal čarobnega
napitka ni, imamo pa čarobne kapljice, ki nam v obliki dobrih nasvetov in receptov pomagajo ohranjati energijo. Pohod ob polni luni, tekmovanje v hokeju, občni zbor društva
in zimski pohod na Zajamnike so še lahko spravili »pod
streho«, nato pa se je delo društva za nekaj časa ustavilo,
v letnem poročilu navaja predsednica društva Oti Mertelj.

ORGANIZIRALI NEKAJ KRAJŠIH IZLETOV
»Epidemija koronavirusa se je razširila kot požar po vsem
svetu in nihče ni pričakoval, da bo tako močno vplivala na
naša življenja ter s seboj prinesla toliko sprememb. Vse,
kar nam je bilo še do pred kratkim samoumevno, je postalo povsem drugače. Koronavirus je kar naenkrat pred
nas postavil ogledalo, v katerem vidimo napredno digitalizirano, modernizirano in odtujeno družbo 21. stoletja,
s prenatrpanimi vsakdanjiki. Upočasnil je tempo našega
življenja in nas postavil v osamo in negotovost. Ljudje smo
družabna bitja in si želimo bližine, prijatelje, znancev, zato
smo se po preklicu epidemije in vsem težavam navkljub
odločili, da vseeno poskusimo z organizacijo krajših izletov. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov nam je to
tudi uspelo. Maske, rokavice, razkužilo so postali obvezni
del naše opreme,« opisuje Mertljeva.
Konec maja so se tako odpravili iz Gozda - Martuljka čez
Tofov graben do jezera v Jasni. Ob prijetnem druženju in

Piramida z vpisno knjigo na vrhu Špika / Foto: Tina Kralj
težko pričakovani skupni kavici so se dogovorili, da bodo
izlete in pohode nadaljevali in obiskovali vrhove, kjer je
prevoz do izhodišč čim krajši. Tako so turnejo pohodov
nadaljevali z vzponom na Kresišče, Kamniški vrh, z obiskom Pokljuške soteske, se udeležili vsakoletne akcije
Ogenj v Alpah ter se odpravili na Monte Svabezza – razglednik po Mangartski dolini. V začetku avgusta je bila
v Jasenjah pri kapelici Marije Snežne sveta maša. Poleg
virusa pa je tudi slabo vreme krojilo program njihovih
aktivnosti.

VEČ DELOVNIH AKCIJ
»Redno smo vzdrževali vse objekte, urejali Gozdno učno pot
Rute, imeli kar šest delovnih akcij pri bivaku Pod Špikom
ter poskrbeli za prehodnost in delno sanacijo planinskih
poti, za katere skrbi društvo. Novost, ki smo jo načrtovali
že v preteklem letu ob 70-letnici društva, je piramida na
vrhu Špika, ki služi kot stojalo – nosilec za vpisno knjigo.
Idejo za postavitev piramide je dal Gusti Luzar, ki je kon-
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ŽELIJO OHRANITI DRUŠTVENI UTRIP
Zaradi ponovnega razglasa epidemije se je izletniška aktivnost znova zaustavila. Programa društva jim v celoti
ni uspelo realizirati. Avtobusni izlet v neznano bodo prestavili na drugo leto. Srečanja s starejšimi planinci letos
žal ne bo, so pa zanje pripravili prijetno presenečenje.

»Novost, ki smo jo načrtovali že v preteklem
letu ob 70-letnici društva, je piramida na vrhu
Špika, ki služi kot stojalo – nosilec za vpisno
knjigo. Idejo za postavitev piramide je dal
Gusti Luzar, ki je konstrukcijo tudi izdelal ob
pomoči Florjana Dolenca. Samo postavitev na
vrhu sta izvedla Gregor Mertelj in Gusti Luzar
ob fotodokumentaciji Tine Kralj. Zahvaljujemo
se tudi Lohneževi ekipi iz Kranjske Gore, ki
nam je pomagala pri prenosu materiala na vrh
Špika.«
»Letošnja planinska sezona je bila za vse nekaj posebnega, če ne drugega, smo več časa preživeli na bližnjih
poteh in obisku domačih vrhov,« doda Mertljeva in se
vpraša, kako naprej. »Program dejavnosti PD Gozd Martuljk bomo oblikovali samo za krajše obdobje in ga prilagajali epidemiološkim razmeram v državi. Program bo
objavljen na spletni strani društva. V začetku leta načrtujemo, da bomo v okviru Modrega petka organizirali potopisno predavanje. Glede na zanimanje članov in ostalih
krajanov bomo za predavanje določili dva termina. V primeru, da bo zima radodarna s snegom, si želimo izpeljati
tudi zimska športna tekmovanja, seveda z upoštevanjem
vseh priporočil stroke.
Vtisi in spomini se nam porajajo tudi v teh posebnih časih. Vsi lepi spomini naj nas grejejo in spominjajo na prijetna druženja, saj dobra volja in pozitivna energija dobro
vplivajo tudi na naš imunski sistem. Vsaka kriza je samo
nova priložnost za vse, ki v to verjamejo in se temu tudi
prilagodijo. V prihodnje želimo ohraniti društveni utrip,
sicer na drugačen način in z drugimi koraki, predvsem z
željo, da planinstvo kot način življenja ostane naše vodilo
še naprej.«

Zbirka dobrih praks
V okviru projekta Skupaj za Alpe/Alpska
konvencija je nastala zbirka dobrih
praks blaženja podnebnih sprememb
in prilagajanja nanje.
SUZANA P. KOVAČIČ
V zbirki je predstavljenih 39 dobrih praks s področja prometa, energije, turizma, kmetijstva, vode in vodnih virov,
gozdarstva in urejanja prostora v prostoru Triglavskega
narodnega parka (TNP) in Biosfernega območja Julijske
Alpe. "V Biosfernem območju Julijske Alpe je dobrih praks
še veliko več, in ker je zbirka v digitalni obliki, se bo lahko nadgrajevala in dopolnjevala. Njen namen je pokazati,
da se v Julijskih Alpah tako lokalne skupnosti kot posamezniki že zavedajo negativnih vplivov podnebnih sprememb: naraščajočih povprečnih letnih temperatur in ekstremnih vremenskih pojavov, ki so posledica predvsem
človekovega delovanja. Svoje življenje in delovanje v tem
izjemnem prostoru že naravnavajo trajnostno z manjšanjem ogljičnega odtisa pri gradnji in urejanju prostora, pri
prometu in prilagajanju turizma. V zbirki pa so prikazane
tudi tiste prakse, ki pomagajo pri prilagajanju na že obstoječe izzive podnebnih sprememb: lokalna samooskrba in
ohranjanje gorskega kmetijstva, prilagajanje upravljanja
z gozdom, predvsem pa skrb za ohranjanje visoke biotske
pestrosti tega območja z usmerjanjem obiska ter varovanjem življenjskega okolja živali in rastlin," je povzela Tina
Markun iz javnega zavoda TNP in se zahvalila vsem, ki so
bili svoje dobre prakse pripravljeni deliti, "... saj so dobra
spodbuda za vse, ki skupaj prebivamo v zavetju Triglava –
prav vsak korak je pomemben: podnebne spremembe ne
poznajo meja in se tičejo vsakogar". Zbirka je na voljo na
spletni strani TNP.
Prihodnje leto bo 40. obletnica razglasitve prvega zakona o
Triglavskem narodnem parku.
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strukcijo tudi izdelal ob pomoči Florjana Dolenca. Samo
postavitev na vrhu sta izvedla Gregor Mertelj in Gusti
Luzar ob fotodokumentaciji Tine Kralj. Zahvaljujemo se
tudi Lohneževi ekipi iz Kranjske Gore, ki nam je pomagala pri prenosu materiala na vrh Špika,« pravi Oti Mertelj.
V času poletnih počitnic so ob ponedeljkih organizirali
plezanje na umetni plezalni steni za najmlajše. Otroci so bili navdušeni, obisk nad pričakovanji, tako da so
morali zaradi vseh preventivnih ukrepov otroke razdeliti v dve skupini. Pika na i je bila zaključna tekma v plezanju, kjer so otroci poleg diplom dobili tudi praktična
darila.
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Gorski reševalci so imeli polne roke dela
Koronavirus letos na poseben način vpliva tudi na obisk gorskega sveta, več je tudi
manj izkušenih obiskovalcev. O reševalnih akcijah, napotkih za varne zimske
korake pa v pogovoru s predsednikom Društva GRS Kranjska Gora Mihom Nočem.
JANKO RABIČ

• Koliko je bilo letos reševalnih akcij?
Do 26. novembra smo opravili 27 intervencij, prvo že prvega januarja v dopoldanskih urah. V zimskem času je
sledilo nekaj zahtevnih intervencij v zimskih plezalnih
smereh. Od februarja do maja, torej v času epidemije, smo
na pomoč k sreči hiteli samo enkrat. Po mirni pomladi je
sledilo zelo delavno poletje. Intervencije so si sledile kot
po tekočem traku. Zgodilo se je tudi, da smo v enem dnevu opravili kar štiri. To se v zgodovini našega delovanja
še ni zgodilo. Jesenski čas pa je v duhu epidemije v povezavi s številom intervencij spet mirnejši. V primerjavi
s prejšnjim letom je število nesreč nekoliko nižje, kar je
verjetno posledica večmesečnega zaprtja prehajanja med
občinami. Domnevamo, da če tega ne bi bilo, bi bilo število
primerljivo.
• Kakšni so bili vzroki nesreč?
Ne glede na to, da na vseh področjih lahko slišimo, da je
leto 2020 posebno leto, pa tega ne moremo trditi glede na
lokacije letošnjih intervencij kakor tudi ne za njihove vzroke. Predvsem so to precenjevanje sposobnosti, neprimerna
oprema, nepoznavanje terena, zdrsi in podobno. Seveda
pa je število intervencij povezano tudi z množičnostjo, kar
se dokazuje tudi s časovno razporeditvijo intervencij skozi leto, še posebno letos zaradi zaprtja prehajanja občin.
Poleg tega, da smo Slovenci tesno povezani z gorami, pa
te sedaj postajajo privlačne tudi za "ne-planince", ki so jih
začeli obiskovati zaradi vpliva družabnih omrežij. Zdravstvena kriza nas opominja, da zdrav življenjski slog, v katerega spada tudi planinstvo, pozitivno vpliva na imunski
sistem in duševno zdravje ljudi. Po tej plati je tak trend
izredno pozitiven. Je pa treba ture izbirati izkušnjam, znanju in opremi primerno. Lep spomin in slika na družabnem omrežju štejeta le, če se tura zaključi doma, ne pa v
kaki drugi ustanovi.
• Kaj pa vaša usposabljanja, vaje, druge dejavnosti?
Pri vodenju društva smo letos večkrat naleteli na vprašanje, kaj oziroma kakšne aktivnosti lahko izvajamo. Da so
nujno potrebne in kako jih izvesti, da ne bi po nepotrebnem ogrožali zdravja reševalcev. Tako smo letos izvedli
vsa potrebna usposabljanja in se osredotočali na dobro
izvedene intervencije. Nekaj malega na preventivi smo poskusili narediti tudi z informacijami v medijih. Uspešnost
takega početja je na kratki rok težko oceniti. Verjetno bi to
pokazala le dolgoročna primerjava med rastjo števila obiskovalcev in številom intervencij. Takih primerjav za zdaj

Predsednik Društva GRS Kranjska Gora Miha Noč
/ Foto: osebni arhiv
v našem društvu še nismo izvajali. Bi pa na tem mestu
omenil, da vsaka informacija, ki jo na kakršenkoli način
predstavimo v javnosti, je izključno z namenom, da bi se
obiskovalci iz nje kaj naučili. Učenje na tujih izkušnjah je
po gorenjsko najcenejše. Poleg vseh že omenjenih izzivov
smo letos urejali tudi najem naših prostorov z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo. Uspešno smo se dogovorili za podaljšanje najemne pogodbe, za kar se jim tudi
na tem mestu zahvaljujemo. V okviru investicijskega vzdrževanja smo zamenjali vhodna vrata, uredili elektronski
dostop do prostorov in uredili nove police ter omarice za
reševalce. Založba Sidarta nam je odstopila njihovo novo
planinsko karto, ki smo jo v veliki povečavi nalepili na steno za lažje vodenje intervencij. Tudi njim se zahvaljujemo
za sodelovanje.
• Kaj predvsem vsem obiskovalcem gora priporočate
pozimi?
Zima je letos že nekajkrat opozorila, da se bliža njen čas.
Na vse planince, gornike in alpiniste apeliramo, da se pred
turo nanjo ustrezno pripravijo. Priprava na turo vsebuje
spremljanje vremenske napovedi in snežnih razmer, pridobitev verodostojnih informacij o trenutnih razmerah na
terenu. Tura mora biti izbrana na podlagi lastnih fizičnih
in psihičnih sposobnosti, tehnične usposobljenosti, izkušenj ... Zimski dnevi so kratki, zato je treba iti na turo dovolj
zgodaj, da smo pravočasno na izhodišču. Manj izkušenim
planincem in gornikom priporočamo obisk tečaja za varno
gibanje v gorskem svetu ali pa najem gorskega vodnika, ki
bo poskrbel za varno in doživeto gorniško izkušnjo.
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Skakalci bodo leteli pod žarometi
Prihodnji konec tedna bo Planica gostila svetovno prvenstvo v poletih.
MAJA BERTONCELJ
Svetovno prvenstvo v poletih bi v Planici moralo biti že
marca, a je bilo zaradi pandemije covida-19 prestavljeno
na december. Potekalo bo od 10. do 13. decembra, pri pripravi nanj pa ima še vedno glavno vlogo covid-19, tako da
ne bo takšno, kot smo ga vajeni, še zlasti z vidika gledalcev.
"Planica bo letos zanesljivo posebna, in sicer iz več razlogov. Že dejstvo, da je bilo tekmovanje v marcu odpovedano,
je nekaj posebnega. Tega v Planici nismo vajeni. Posebno
bo zaradi tega, ker bo po dolgih letih in hkrati prvič na letalnici v mesecu decembru. Vse tekme bodo popoldanske,
torej v pogojih teme, letalci bodo tako prvič v Planici leteli pod žarometi. Postavitev začasne razsvetljave je projekt,
ki se je odvijal že zadnjih nekaj mesecev in je tudi največji
posamični strošek letošnjega proračuna. Posebno bo zato,
ker smo se znašli v teh res izrednih razmerah, v katerih
se še nikoli do zdaj nismo, ki jih prinaša pandemija covida-19. In posebno bo še zaradi nečesa, to pa je tisto, česar
nam je najbolj žal – v Planici ne bomo mogli pozdraviti vseh
množic, zvestih obiskovalcev, navijačev, ki so prihajali vsa
leta, desetletja. Ne glede na vse skupaj verjamem, da bomo
z vsemi sodelavci, ki pri pripravi in izvedbi tega tekmovanja
sodelujejo, naredili vse, da bo Planica tudi tokrat izjemna,
neponovljiva, pa čeprav nekoliko drugačna. Slabo smo spali
tudi zaradi tega, ker smo praktično iz dneva v dan trepetali,
ali bo tekmovanje sploh možno izvesti. Sam odlok nam to
dovoljuje. Dovoljuje izvesti tako vrhunsko tekmovanje, kot
je svetovno prvenstvo – in tega bomo zanesljivo izvedli," je
povedal Tomaž Šušteršič, novi generalni sekretar Organizacijskega komiteja Planica. Organizacijska ekipa šteje okrog
440 ljudi.

Marca so v izteku letalnice naredili deponijo in uskladiščili
sneg. Bilanca tega skladiščenja je, da so ob odkritju sekancev
sredi novembra na razpolago dobili pet tisoč kubičnih metrov
snega. / Foto: Andraž Sodja

Tomaž Šušteršič, novi generalni sekretar OK Planica, je pojasnil,
da so razmere, v katerih so, vplivale tudi na finančni proračun
prvenstva: "Z odpovedjo tekme v marcu smo pridelali za debel
milijon evrov izgube. In to je bila seveda tista popotnica, s katero
smo startali v december. Svetovno prvenstvo se bo končalo v
rdečih številkah. Žal, a to je dejstvo." / Foto: OK Planica
V vlogi vodje tekmovanja bo na prvenstvu še zadnjič Jelko Gros, nato bo v njegove čevlje stopil Aljoša Dolhar. "Priprave na prvenstvo smo začeli 12. marca, ko je nastopila
epidemija v Sloveniji. Takrat smo naredili deponijo in
uskladiščili sneg. Bilanca tega skladiščenja je, da smo na
razpolago, ko smo odkrili sekance, imeli pet tisoč kubičnih metrov snega. Ker je v letošnji sezoni prva prioriteta
svetovno prvenstvo, ki sledi prihodnji teden, smo letalnici
namenili tudi sneg iz tekaškega tunela. To je bilo dodatnih
tisoč kubičnih metrov snega. Potem smo dodali še dva tisoč kubičnih metrov umetnega snega. Prav danes pa smo
morali z letalnice odstraniti med petsto in šeststo kubičnih metrov snega, saj smo ga imeli preveč," je v torek pojasnil Gros in dodal, da bosta preizkusna dneva na letalnici
torek in sreda, v četrtek pa bodo na njej že leteli najboljši
na svetu. V kvalifikacijah z začetkom ob 16. uri pričakujejo
nekaj manj kot sedemdeset skakalcev iz 16 držav.
Za naslov svetovnega prvaka med posamezniki bodo skakalci leteli v petek in soboto. V petek bo v konkurenci štirideset tekmovalcev, poskusna serija se začne ob 15. uri, ob
16. uri prva serija, nato sledi druga serija. Tretja in četrta
(finalna) serija bosta v soboto, ko bo tekmovalni začetek,
prav tako ob 16. uri. Ob isti uri se bo v nedeljo začela še
ekipna tekma, po kateri bo padel zastor nad letošnjim svetovnim prvenstvom v poletih. Letalci pa bodo v tej zimi v
Planico prišli še enkrat – v tradicionalnem terminu konec
marca, ko organizatorji upajo, da bo vzdušje pod letalnico
že takšno, kot smo ga vajeni.
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Učenje glasbil in plesa
na daljavo
Javni nastop so učenci Glasbene šole
Jesenice – dislociranega oddelka
Kranjska Gora zaradi protikoronskih
ukrepov izvedli na družabnem omrežju
Zoom.
SUZANA P. KOVAČIČ
Ob začetku šolskega leta so prostore Ljudskega doma v
Kranjski Gori znova napolnili zvoki glasbil, ki se jih učijo nadobudni kranjskogorski osnovnošolci. "Vendar nas je
novi koronavirus znova presenetil v sredini oktobra, zato
smo začeli izvajati pouk na daljavo," je povedala pomočnica ravnateljice Glasbene šole Jesenice mag. Karin Vrhnjak Močnik. Kot je pojasnila, v Kranjski Gori poteka pouk
glasbil, ki jih poučujejo učitelji Eva Mittendorfer (flavta,
kljunasta flavta), Simon Krajnčan Fojkar (kitara), Zilhad
Džananović (harmonika), Urška Praprotnik Zupan (violina, viola), Leon Šmid (klavir) in Neža Križnar (nauk o glasbi, solfeggio). Plesno pripravnico poučuje učiteljica Maja
Repe (trenutno jo nadomešča Mateja Mlakar). "Prvi javni
nastop učencev je bil načrtovan 23. novembra v dvorani Ljudskega doma, kamor smo preselili tudi pianino iz
zgornjega nadstropja, vendar smo zaradi protikoronskih
ukrepov nastop izvedli na družabnem omrežju Zoom. To je

Maja Bernik Sabolek, 1. r klavir; Igor Dekleva: Katarina Barbara

Julija Bernard, 6. r harmonika; Roger Dufas: Princesse accordeon

Yian Qiu, 1. r violina; Vildana Repše: Uganka in Breda Oblak:
Polžek
Lenart Grilc, 1. r kitara; Tomaž Habe: Na livadi
Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji
Zgornjesav'c dne 6. 11. 2020, z geslom Lokalna novica je kraljica,
ki prejmejo knjigo Zdravje in Jaz – Prijatelja, so: Lojzka Vovk iz
Zg. Gorij, Ivica Breznik iz Črnuč in Luka Arnolj z Golnika. Nagrajencem iskreno čestitamo.

bil prvi javni nastop kranjskogorskih učencev na daljavo,
vendar, po navdušenih odzivih učencev in učiteljev sodeč,
ne zadnji." Kajti, kot je sklenila Močnikova, jim je učenje in
poučevanje glasbeno-plesne umetnosti v ponos in veselje,
od blizu ali na daljavo.
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR: 2. in 3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 18. decembra 2020, na Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos podarite nekaj,
česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski
glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili
vsak dan, pač pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna
in torkovo vse do petka.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice iz čisto
vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se ne da najti
nikjer drugje! Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem,
ki bo na obisk prihajal tudi v času krize.

Novi
Renault TWINGO Electric
100% električen. Narejen v Sloveniji.

Pokličite nas po
telefonu na številko
04/201 42 41 ali nam
pišite na e-naslov
narocnine@g-glas.si in
skupaj bomo poiskali
najboljšo možnost za
znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni,
da ni nujno,
da poklonite letno
naročnino, saj so na
voljo tudi druge
možnosti.

021
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GRATIS

11.490 €*
km
+ 10.000
na kartici
Paket zimskih pnevmatik
*Cena velja za model Renault TWINGO ELECTRIC Life R80 in že vsebuje redni popust v višini 1.200 €, dodatni popust v višini 1.300€ in subvencijo EKO SKLADA za električna vozila v višini 6.000 €. Ne glede na obliko
financiranja kupec prejme tudi kartico GREMO NA ELEKTRIKO z dobropisom 150€, kar na podlagi izračuna za model Twingo ELECTRIC s povprečno porabo na relacijskih vožnjah 11,578 kWh/100 km in ceno polnjena
po ceniku storitev polnjenja na elektro polnilnicah elektro Ljubljana, d. d. veljavnem od 6.5.2019 in dostopnem na https://www.gremonaelektriko.si/splosni-pogoji zadostuje za do 73 polnjenj ali 11.979 km. Ob nakupu
vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak.
Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
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