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VAŠA
KUHINJA.
NAŠE
STROKOVNO
ZNANJE.

Plačilo do

24

obrokov

Našim strankam ponujamo
svetovanje pri načrtovanju
in opremi celotne kuhinje.
Izbira kakovostnih gospodinjskih
aparatov je pomembna saj vam le-ti
olajšajo vsakodnevna opravila. Če pa
jih lahko dobite takoj, še toliko bolje.
Hladilniki, kuhalne plošče, pečice,
pomivalni stroji, nape, raznovrstni
veliki in mali gospodinjski aparati...
vse to imamo na zalogi.

Obiščite nas v PE Kranj, Ljubljanska c. 30 | T: 04 235 50 50 | www.etis.si
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Nakup na do 24 obrokov preko hitrega
potrošniškega kredita Summit Leasing
brez potrebne dokumentacije. Vse
podrobne informacije in izračun za izbrani
aparat so vam na voljo v vseh naših PE.


Foto: Gorazd Kavčič

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

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

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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Planica bo gostila največji športni dogodek
Župani Zgornje Gorenjske so se na koordinaciji na Bledu seznanili z aktivnostmi
za izvedbo nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga bo prihodnje leto gostila
Planica.
MAŠA LIKOSAR
Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki bo potekalo
od 22. februarja do 5. marca prihodnje leto, bo po besedah
generalnega sekretarja organizacijskega komiteja Planica
Tomaža Šušteršiča največji športni dogodek v zgodovini
neodvisne Slovenije. Prek medijev naj bi ga spremljalo pol
milijarde ljudi, na vseh tekmah skupaj pa poleg od 1600
do 1700 športnikov pričakujejo tudi 200.000 obiskovalcev
in 2000 medijskih predstavnikov. V tem času je predvidena
napolnitev namestitvenih kapacitet vse do Ljubljane, tudi
v Trbižu na italijanski in v Beljaku na avstrijski strani.
Eden večjih izzivov bo organizacija prometa. "Javne prevoze bo treba organizirati povsem drugače, ampak se ne
bojim, da tega skupaj z organizatorji ne bi zmogli," je dejal
kranjskogorski župan Janez Hrovat. Šušteršič je ob tem pojasnil, da v Planici ne bo parkirnih mest, urejeni pa bodo
krožni prevozi od Kranjske Gore oziroma novega središča v
Podkorenu. Spodbujali bodo tudi prihod z vlakom do Jesenic in nato naprej z avtobusi.

Muzej vodi vršilec dolžnosti
direktorja
Irena Lačen Benedičič je odstopila z mesta direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice. Muzej bo kot vršilec dolžnosti direktorja največ leto dni vodil Aljaž Pogačnik, ki je bil že doslej zaposlen v zavodu kot kustos. Soustanoviteljici muzeja sta Občina
Jesenice z večinskim in Občina Kranjska Gora z manjšinskim
deležem. U. P.

Župani Zgornje Gorenjske so se seznanili z aktivnostmi za
izvedbo svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah Planica
2023. / Foto: Maša Likosar
Direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs
Podlogar je izrazila zadovoljstvo, da je država naklonjena
prilagoditvi šolskega koledarja, kjer se zimske šolske počitnice ne bi pokrivale s prvenstvom. Prošnjo so župani naslovili na državo že januarja, in kot sta povedala Šušteršič
in Hrovat, neformalni odziv šolskega ministrstva nakazuje, da bi počitnice lahko res prestavili. "Škoda bi bilo, da
potenciala, ki ga nosijo tako počitnice kot prvenstvo, ne bi
izkoristili. Za čas prvenstva so kapacitete v Kranjski Gori že
razprodane, zato počitnikovanje v tem času praktično ne
bi bilo mogoče," je dejal Šušteršič.

Priznanja Civilne zaščite

Aljaž Pogačnik / Foto: Gorazd Kavčič

Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, so tradicionalno podelili priznanja Civilne zaščite. Med dobitniki so
bili štirje posamezniki in ena organizacija iz občine Kranjska
Gora. Plaketo Civilne zaščite je ob 130-letnici delovanja prejelo
Prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora. Dobitnik zlatega
priznanja je Jože Martinjak, ki aktivno deluje v GRS Mojstrana
od leta 1975. Srebrno priznanje je prejel Miha Rožič, gorski reševalec in član GRS Rateče. Bronasto priznanje pa sta si prislužila
Peter Močnik, ki opravlja številne funkcije v matičnem društvu
PGD Mojstrana in na Gasilski zvezi Kranjska Gora, ter Tomaž Butinar, gorski reševalec in član GRS Rateče. M. L.
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Drage občanke, spoštovani občani
Minil je mesec marec in občina
Kranjska Gora je gostila že tradicionalni prireditvi najvišjega ranga.
Obe sta po dolgih dveh letih ponovno potekali ob prisotnosti gledalcev,
zvestih navijačev in ljubiteljev naših
krajev, skokov in poletov v Planici in
pokala Vitranc na korenški strmini.
Težko je z besedami opisati veselje na
obrazih ljudi, ki so zopet odprli duše
in srca ter glasno bodrili vsak svojega
junaka, seveda je bilo na obeh prireditvah največ pesti stisnjenih v podporo slovenskim tekmovalcem. Letos
nas niso razočarali nikjer, predvsem
v Planici na poletih pa so naravnost
blesteli in jim gre vsa pohvala. Vesel
sem tudi dejstva, da smo v sodelovanju z organizatorjema obeh dogodkov
dosegli dogovor in ste si lahko vsi občani obe prireditvi ogledali brezplačno. Odziv je bil več kot dober, saj si je
veleslalom za pokal Vitranc po podatkih Turizma Kranjska Gora ogledalo
slabih dvesto občanov, polete v Planici pa kar šeststo. Samo želim si, da

se ta akcija nadaljuje še dolga leta in
bo vsak občan brez skrbi lahko užival
v predstavah športnikov najvišjega
kova.
Vsako leto na pomlad, ko višje temperature stopijo sneg, se tudi v naši
občini pokažejo sledi človeške nečimrnosti in znašanja nad našo okolico in naravo. Še posebej letos po dveh
letih brez organiziranih čistilnih akcij zaradi prepovedi zbiranja je videti
kar nekaj smeti in nesnage, odvržene
ali puščene na krajih, kamor ne sodi.
Prav zato vas prosim, da sami pogledate okoli svojih bivališč, delovnih
organizacij, vikendov in kmetij, če pa
opazite divje odlagališče, veje, onesnaženje ali smetišče, pa pokličite na
komunalo, občino ali medobčinsko
redarstvo. V mesecu aprilu bomo ponovno organizirali čistilne akcije, kjer
bodo člani različnih društev počistili našo okolico, seveda ob pomoči in
asistenci Komunale Kranjska Gora. O
datumih čistilnih akcij boste pravočasno obveščeni.

V upanju, da se življenje kljub vojni v
Ukrajini v letošnjem letu dokončno
povrne v neke normalne okvire, vas
lepo pozdravljam.
Vaš župan Jani Hrovat

Projekt parkirišča in otroškega igrišča na Dovjem
... se intenzivno odvija, že je objavljen razpis za izvajalca del.
SUZANA P. KOVAČIČ
Vso potrebno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem za parkirišče in postavitev otroškega igrišča na
Dovjem, so na Občini Kranjska Gora pridobili, in kot je povedal župan Janez Hrovat, je že objavljen javni razpis za
izvajalca del. Upa, da bodo dobili kvalitetnega izvajalca, ki
bo projekt tudi čim prej zaključil. "Za Dovje je to res dolgo
pričakovana investicija, ki bo parkiranje predvsem zgornjega dela vasi rešilo za naslednjih petdeset let. Parkirišče
bo omogočalo parkiranje pozimi, ko se do hiš težje dostopa, za pogrebe, prireditve v Aljaževem prosvetnem domu ...
Lahko bomo imeli množične prireditve, gasilske veselice,
vaške dneve. Dolgo smo se borili, da smo pridobili vsa potrebna soglasja za ta projekt, veliko poti po ministrstvih.
Vse, ki so sodelovali, naj pohvalim. To je ena večjih investicij v sklopu celotne sanacije vasi, za katero upam, da bo
v letošnji sezoni narejena. Večino zadev (dostopnih cest,

pločnikov ...), ki sem si jih zadal kot župan v tem mandatu na Dovjem, s tem tudi zaključujemo," je pojasnil župan
Hrovat in ob tem omenil sočasno investicijo v še veliko večje parkirišče na območju nekdanje železniške postaje v
Mojstrani za potrebe vasi in umirjanja prometa v dolino
Vrata (parkiranje osebnih vozil, organizacijo javnega prevoza), za kar bodo letos porabili sredstva iz 11. člena zakona
o Triglavskem narodnem parku.

Zapora občinske ceste
Na občinski spletni strani obveščajo o popolni zapori občinske ceste zaradi izgradnje krožišča pri policiji v Kranjski Gori.
Zapora je na Borovški cesti v dolžini 120 metrov na odseku od
priključka na parkirišče pri policiji do priključka na regionalno
cesto. Promet do smučišča in parkirišča bo do 2. junija urejen
po obvozu skozi Kranjsko Goro. S. K.
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Seja občinskega sveta
Svetniki so potrdili spremenjeni odlok o medobčinskem inšpektoratu, se strinjali
z manjšimi odstopanji od veljavnih prostorskih pogojev pri obnovi Hotela Razor
in Penziona Milka ter namenili sto tisoč evrov enkratne podpore Pokalu Vitranc.
MARJANA AHAČIČ
Na 21. redni seji v tem mandatu so
najprej po skrajšanem postopku
sprejeli dopolnjeni odlok o Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica, v skladu s katerim je
že letos predvidena zaposlitev treh
dodatnih občinskih redarjev in enega inšpektorja. Kot je pojasnil vodja
medobčinskega redarstva Gregor Jarkovič, bo po novem v tej medobčinski
službi skupno 17 zaposlenih; zaradi novih oblik delovanja, varnostno
zahtevnejših redarskih postopkov
in stalnega večanja prijav namreč
trenutna kadrovska zasedba ni več
ustrezna.
Spreminja se tudi razmerje sofinanciranja in s tem prisotnosti redarjev
po občinah. Doslej je imela občina
Jesenice 53-odstotni delež, Kranjska
Gora pa 26-odstotnega. Razmerja se
zaradi izjemno povečane potrebe po
prisotnosti redarjev na območju občine Kranjska Gora spreminjajo tako,
da se delež Kranjske Gore poveča na
41 odstotkov, Jesenic pa zmanjša na
38 odstotkov. Deleža Gorij in Žirovnice ostajata enaka kot doslej.

ZELENA LUČ ZA RAZOR IN MILKO
S sprejemom tako imenovane lokacijske preveritve je dal občinski svet zeleno luč tudi k manjšim odstopanjem
od veljavnih prostorskih pogojev za
gradnji oziroma obnovi dveh gostinsko-turističnih objektov v Kranjski
Gori: za Hotel Razor v središču Kranjske Gore in Penzion Milka v Jasni. V
obeh investitorji načrtujejo manj kot
deset sob in gostinsko ponudbo. Milka, kjer ciljajo na vrhunsko kulinarično ponudbo, naj bi bila odprta še pred
poletjem, Hotel Razor pa do svetovnega prvenstva prihodnje leto v Planici.

Občinski svetniki so se v začetku marca, ko je umirjanje epidemije omogočilo sproščanje
ukrepov, spet sestali v prostorih občine, in ne v Ljudskem domu kot običajno v zadnjem
obdobju.

PODPORA POKALU VITRANC
Prav tako soglasno so svetniki podprli sto tisoč evrov finančne podpore za
izvedbo letošnjega Pokala Vitranc. Prireditelji, domači smučarski klub, so
namreč zaradi nepričakovanih zapletov pri pogodbi o medijskih in marketinških pravicah jeseni iz tega naslova
ostali brez 700 tisoč evrov sredstev, sta
svetnikom pojasnila predsednik Smučarskega kluba Kranjska Gora Grega
Benedik in generalni sekretar organizacijskega odbora Srečko Medven.
Večino izpadlega prihodka jim je sicer
uspelo nadomestiti iz drugih virov,
sta pojasnila. Da bi prireditev z 1,2
milijona evrov vrednim proračunom
lahko izpeljali brez izgube, pa jim je
na koncu zmanjkalo manj kot dvesto
tisoč evrov. Svetniki so se tako odločili, da z rebalansom proračuna zagotovijo 100 tisoč evrov za pomoč pri
organizaciji letošnjega Pokala Vitranc,
pri tem pa posebej poudarili, da gre za
enkratno pomoč.
V zameno za podporo so organizatorji
na prireditvi namenili dodatno promocijo v obliki promocijskih panojev

v ciljni areni in ob progi na odseku, ki
je dobro pokrit s kamerami.
»Odločitev svetnikov, da na ta način
podprejo Pokal Vitranc, kaže, da spoštujejo tradicijo te prireditve, organizatorje in ljudi, ki so se že od nekdaj
trudili zanjo, pa tudi da vejo, kakšna
je dodana vrednost te prireditve,« poudarja župan Janez Hrovat.

O OBISKU MINISTROV
Svetniki so soglasno podprli tudi
vključitev Mojstrane v projekt Gorniške vasi, župan Janez Hrovat pa jih je
seznanil še z obiskom dveh ministrov,
Zdravka Počivalška in Simone Kustec
v Kranjski Gori, pri čemer je poudaril
pobudo šolski ministrici, da se zimske
počitnice za prihodnje leto ne načrtujejo v času svetovnega prvenstva v
nordijskem smučanju, ki bo v Planici med 21. februarjem in 5. marcem
2023. S tem bi namreč ne le razbremenili turistične kapacitete, temveč
bi gospodarstvu omogočili optimizacijo učinkov prvenstva, učencem pa
v okviru organiziranih športnih dni
ogled prireditve.
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Če opazite podrto drevje, znake ... to sporočite
S skupnimi močmi k odpravi škode, nevarnosti na javnih občinskih površinah
SUZANA P. KOVAČIČ
Na Komunali Kranjska Gora pozivajo
občane, naj se z obveščanjem in opozorili odzovejo, če na javnih površinah
v občini Kranjska Gora – še posebej v
tem času, ko se zima poslavlja – opazijo podrto drevje, podrte znake, tudi
posledice vandalizma ... oziroma če
zaznajo karkoli, kar bi lahko vplivalo
na varnost gibanja na javnih površi-

nah. "Cilj Komunale Kranjska Gora je,
da te zadeve čim prej saniramo. Da
bi to dosegli, pa prosimo tudi občane,
ki nastalo škodo opazijo, da to sporočijo na tajništvo Komunale Kranjska
Gora na telefonsko številko 04 588 11
56 ali na elektronsko pošto na naslov
info@komunala-kg.si. Zaželeno je,
da po elektronski pošti priložijo tudi
fotografijo. Skupaj z občanom, ki na
zadevo opozori, si bomo stanje na te-

Rekonstrukcija mostov
SUZANA P. KOVAČIČ
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je pristopila k rekonstrukciji dveh mostov čez Savo Dolinko v Tabrah in na Belci na državni kolesarski
povezavi D2. Kot so povedali, pogodbena vrednost gradbenih del, ki vključuje rekonstrukcijo obeh premostitvenih objektov čez Savo Dolinko, znaša
nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. "V
sklopu del bo izvedena rekonstrukcija dotrajanih in poškodovanih konstrukcijskih elementov posamezne-

renu tudi ogledali in poiskali ustrezno
rešitev v zadovoljstvo obeh strani. S
tem bomo povečali varnost vseh udeležencev na javnih sprehajalnih poteh
in v cestnem prometu," je zagotovil direktor Komunale Kranjska Gora Blaž
Knific, ki se zahvaljuje vsem, ki so
se že do sedaj potrudili, obveščali in
opozarjali na nastalo škodo na javnih
občinskih površinah, da so bile zadeve
potem lahko tudi hitro realizirane.

Novo vodstvo GRS

ga mostu, sanacija povoznih površin
in sanacija opreme na posameznem
objektu. Ureditev brežin in struge vodotoka ni predvidena. V času del je zaradi popolne zapore obeh mostov promet preusmerjen na začasni jekleni
most (Mabey). Dela bodo predvidoma
zaključena v drugi polovici letošnjega
leta." Občina Kranjska Gora je že lani
z lastnimi sredstvi obnovila nekdanji
železniški most v Kranjski Gori, letos
pa jim je, kot je povedal župan Janez
Hrovat, prisluhnila tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Gorska reševalna zveza Slovenije je izvolila novo vodstvo. Vodenje gorskih reševalcev in reševalk prevzema dr. Gregor
Dolinar, član Društva Gorske reševalne
službe Kranj. V pomoč mu bosta dva
podpredsednika, dr. Klemen Belhar, član
Društva Gorske reševalne službe Tržič, in
Miha Primc, član Društva Gorske reševalne službe Škofja Loka. Gorsko reševalno
zvezo Slovenije zaradi nenehnega naraščanja posredovanj pri nesrečah v gorah
in na drugih težko dostopnih terenih tudi
v prihodnje zagotovo čakajo številni izzivi. K. S.

Zadovoljni s smučarsko sezono
Smučarsko sezono so na kranjskogorskem smučišču zaključili
v nedeljo, 27. marca. Kot so povedali na Turizmu Kranjska Gora,
so imeli 114 obratovalnih dni, in čeprav nimajo še dokončnih
statističnih podatkov o številu prodanih smučarskih vozovnic,
že lahko ocenjujejo, da je bil obisk zelo zadovoljiv in primerljiv
celo z rekordno sezono leta 2018. »Veliko je bilo klubov, ki so
trenirali in prišli na smučanje zaradi bolj strogih epidemioloških ukrepov in pogojev v Avstriji in Italiji. Veliko je bilo hrvaških, srbskih gostov, ruskih in madžarskih gostov, prevladovali
pa so domači gostje,« je povzela Mojca Mežek iz Turizma Kranjska Gora in dodala, da so na razpis ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo za prenovo žičniške infrastrukture prijavili
projekt gradnje gondole Vitranc 1 na mestu sedanje štirisedežnice, investicija je ocenjena na 10 milijonov evrov brez dodatne turistične ponudbe, kar pa bi RTC Žičnice Kranjska Gora
same težko financirale. S. K.

Priljubljena med smučarji je bila tudi nočna smuka. / Foto: Nik
Bertoncelj

8 | JAVNI RAZPISI, OBVESTILA

Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr.) in Pravilnika za vrednotenje preventivnih
projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, štev.
11/01), objavlja

www.oobcina.kranjska-gora.si

JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV PREVENTIVNIH PROJEKTOV IN
PROJEKTOV TER PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI JIH BO V LETU
2022 SOFINANCIRALA OBČINA KRANJSKA GORA
1.	Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolo
dvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.
2.	Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
–	dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij,
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno de
javnost
–	izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humani
tarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziro
ma reševanje socialnih potreb posameznikov
–	izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke ter
preventivnih programov za učence, dijake in mladostnike
–	drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vse
binsko učinkovitost.
3. Vrednost sredstev razpisa:
–	10.000,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z
mladimi in
–	9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organi
zacij
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
4.	Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter progra
me humanitarnih organizacij mora za izvajanje projekta oz.
programa zagotoviti najmanj 50-odstotni delež sofinancira
nja iz drugih virov. Na javni razpis se lahko prijavijo humani
tarna in invalidska društva ter organizacije, društva, zavodi,
skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za oprav
ljanje humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih
preventivnih programov, in posamezni samostojni izvajalci,
ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kako
vost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
–	da imajo sedež v občini Kranjska Gora,
–	da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz.
humanitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost (reference),
–	da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane aktivnosti,

–	društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani čla
narini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o druš
tvih, in so registrirana vsaj eno leto,
–	društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno
poročilo za preteklo leto ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
–	humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska
Gora in delujejo na področju več občin, regije ali države, da
imajo članstvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora
5.	Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mo
goče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh
www.kranjska-gora.si.
6.	Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev mora
jo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno
na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska
Gora, najkasneje do 5. 5. 2022. Na ovojnici mora biti napisan
naslovnik, naslov prosilca in pripis "ne odpiraj – Javni razpis
– socialno varstvo 2022". Vloge, ki bodo oddane po roku za
prijavo, ne bodo obravnavane.
7.	Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave
bodo vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje
preventivnih projektov in projektov ter programov huma
nitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Ponudniki bodo
o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi.
Z izvajalci preventivnih projektov in projektov ter progra
mov humanitarnih organizacij bo župan Občine Kranjska
Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju.
8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc - Rabič,
tel.: 04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov:
obcina@kranjska-gora.si.
Datum: 24. 3. 2022
Številka: 122-11/2022-4
Janez Hrovat, župan

www.oobcina.kranjska-gora.si

OBVESTILO
Občina Kranjska Gora obvešča vse kmete, da je v letu 2022 treba
oddati novo vlogo za pridobitev dovoljenja za vožnjo s traktorjem
v času zapore na državni cesti. Dovoljenje bo izdano na podlagi
Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.
Kmetje pisne vloge skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi v
višini 22,60 EUR (TRR: SI 56 01100-1000315 637, sklic SI 11 24317
– 7111002) oddajo na naslov: Direkcija RS za ceste,Tržaška
cesta 19, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu ob
čine Kranjska Gora, pri Vesni Kunšič, ali na telefonski številki
04/5809 820, e-pošta: vesna.kunsic@kranjska-gora.si.
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Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora (UVG št. 10/2007) objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2022 ZA

II. ZLATI GRB OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Posameznikom – posameznicam za izjemno življenjsko delo, dolgoletne uspehe ali dosežke trajnega pomena.
Podeli se največ eno priznanje zlati grb Občine Kranjska Gora.
III. PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA se podeljuje:
Občanom – občankam, skupinam občanov – občank in pravnim osebam na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa,
ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove
ustvarjalnosti za njihove uspehe ter prizadevanja na posameznih
področjih življenja in dela.
Podeli se praviloma največ tri priznanja Občine Kranjska Gora.
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine
Kranjska Gora so lahko občani – občanke, podjetja, društva, skupine občanov – občank in druge pravne osebe.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja.
POMEMBNO:
OBRAZLOŽENE PREDLOGE NA OBRAZCU Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI (ime in naslov predlagatelja, osnovne podatke
predlaganega prejemnika priznanja, vrsta predlaganega
priznanja, podrobno in tehtno utemeljitev predloga ter dokumente, ki potrjujejo navedbe v obrazložitvi) posredujte
priporočeno po pošti oziroma jih osebno vložite v sprejemni
pisarni občine v zaprtih ovojnicah na naslov: Žirija za priznanja Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora, s pripisom – PRIJAVA NA RAZPIS, ne odpiraj!
Žirija bo obravnavala vse pravilno vložene predloge, ki jih bo
prejela najkasneje do 23. maja 2022.
Predlogi, ki bodo oddani po roku za prijavo, ne bodo obravnavani.
Obrazec za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora ali na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu
https://obcina.kranjska-gora.si/.
Informacije lahko dobite na Občini Kranjska Gora, tel.: 04 5 809 800,
lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: obcina@kranjska-gora.si.
Št.: 032-9/2019-8
Datum: 17. 3. 2022		
Žirija za priznanja

www.oobcina.kranjska-gora.si

I. ČASTNI OBČAN – OBČANKA OBČINE KRANJSKA GORA
se podeljuje:
Občanom – občankam Občine Kranjska Gora, drugim državljanom – državljankam Republike Slovenije in državljanom – državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge in izjemne
dosežke v daljšem časovnem obdobju, pomembnem za razvoj,
uveljavljanje in ugled občine.
Podeli se največ eno priznanje častni občan – občanka občine
Kranjska Gora.

BREZPLAČEN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA IZ GOSPODINJSTEV 2022
Uporabnike naših storitev obveščamo, da bo akcija brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev za leto 2022:
od 12. 4. 2022 do 14. 4. 2022
Mojstrana, Dovje, Zg. Radovna, Belca
od 19. 4. 2022 do 21. 4. 2022
Gozd - Martuljek, Srednji Vrh
od 3. 5. 2022 do 5. 5. 2022
Kranjska Gora, Log, Podkoren
od 10. 5. 2022 do 12. 5. 2022
Rateče
Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo:
Pred trgovino v Mojstrani
13. 4. 2022 od 15.30 do 17. ure
20. 4. 2022 od 15.30 do 17. ure
Pred Gasilskim domom v Gozdu - Martuljku
4. 5. 2022 od 15.30 do 17. ure
Pred zgradbo Občine Kranjska Gora
11. 5. 2022 od 15.30 do 17. ure
Na avtobusni postaji Rateče

Uporabniki naj izpolnjena kupona, ki jih prejmejo v svoj poštni nabiralnik, pravočasno pošljejo na sedež podjetja
Komunale ali po elektronski pošti na naslov info@komunala-kg.si.
Kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad je vse leto možno brezplačno odložiti tudi na zbirnem centru Tabre; vsak ponedeljek
med 7. in 15 uro, od torka do petka med 11. in 17. uro in vsako prvo soboto v mesecu med 8. in 12. uro.
Če potrebujete odvoz kosovnih odpadkov izven določenih terminov ali v večji količini od določene (2 m3), lahko proti plačilu
naročite postavitev in dovoz 5 m3 zabojnika.

www.oobcina.kranjska-gora.si

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev je možen samo ob predložitvi
kupona in v terminu, ki je po urniku določen za vaše območje.
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Fundacija Aljažev kraj s paleto
dobrodelnih dejanj
Leta 2020 ustanovljena Fundacija Aljažev kraj za ohranitev kulturne in naravne
dediščine ter razvoj krajev pod Triglavom se lahko pohvali z lepimi dosežki, načrti
njihovega plemenitega poslanstva za naprej pa so vedno bolj obsežni in zahtevni.
JANKO RABIČ
Predsednica Fundacije Aljažev kraj
Alenka Mirtič za leto 2021 predvsem poudarja: »Skupaj z donatorji ter dolgoletnima upravljavcema smučišča Brigito
Pirc in Janijem Zajškom smo uspešno
sodelovali v projektu Ohranimo smučišče v Mojstrani. Zelo smo veseli, da je
naš trud poplačan, saj smučišče uspešno deluje naprej z novim lastnikom
Metodom Žebovcem. Pristopili smo k
projektu nakupa igral in didaktičnih
pripomočkov za nov vrtec v Mojstrani.
Zbirali smo finančna sredstva, ko sta
otroka naše sokrajanke v tragični nesreči ostala brez mamice. V juniju smo
Centru za socialno delo Jesenice izročili vrednostne bone za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. S tem je
Fundacija pomagala socialno ogroženim družinam in posameznikom v
Krajevni skupnosti (KS) Dovje - Mojstrana. Idejno smo oblikovali Aljaževo
malco (v culo povezane domače dobro-

te krajev pod Triglavom), za izvedbo pa
poprosili Karol in Gašperja iz gostilne
Pr' Železnk, Katjo Baloh in domačijo
Klemenjak. Z njo smo se prvič predstavili na lanskih Aljaževih dnevih pred
muzejem in v Vratih. Aljaževo malico
smo zaščitili kot blagovno znamko
Fundacije. Bili smo del primera dobre
prakse, ki je lahko za zgled prav vsem.
Dobrotnica KS Dovje - Mojstrana je svoj
BON21 v vrednosti 100 evrov podarila za
nakup šolskih knjig otrokom Osnovne
šole 16. decembra v Mojstrani.«
Člani Fundacije so s še večjo vnemo
vstopili v novo leto 2022. »Organizacijski komite Planica nas je povabil k sodelovanju in nam omogočil predstavitev našega dela na stojnici,« nadaljuje
Alenka Mirtič. »To si štejemo v veliko
čast. Na stojnici smo prijetno poklepetali z mnogimi obiskovalci Planice.
S prodajo Aljaževih malc in z zbranimi prostovoljnimi prispevki bomo pomagali pomoči potrebnim družinam
iz Ukrajine, ki so se nastanile v občini

Člani Fundacije z znanim slovenskim organizatorjem dobrodelnih akcij Tonetom
Fornezzijem - Fofom

Kranjska Gora ter projektu Pravljičnih
sedem.
Februarja smo bili pobudnik akcije
Združimo moči v branju. Povezali smo
se s Slovenskim kulturnim društvom
Planika v Ukvah v Kanalski dolini v
Italiji, ki se že 25 let bori za obstanek
in razvoj slovenskega jezika v Furlaniji
- Julijski krajini. Jakob Aljaž je bil vsa
leta svojega življenja zaveznik Slovencev in slovenske besede in tako njegovemu trudu za ohranitev slovenske
besede sledimo tudi mi sami. V projekt smo povabili tudi Osnovno šolo
16. decembra v Mojstrani. Učenci so
prinesli svoje že prebrane in ohranjene
slovenske otroške in mladinske knjige
... otroci vasi pod Triglavom za otroke
na oni strani Triglava. Sledimo sloganu "Preberi knjigo in jo podari ... neguj
slovensko besedo". Projektu so se pridružile tudi druge založbe, Slovenski
etnografski muzej, Planinsko društvo
Dovje - Mojstrana ter slovenska pisatelja Roman Treven in Vanja Tajnšek.
Na sedež Fundacije so knjige prinesli
domačini. Skupaj smo zbrali čez 400
knjig, ki bodo bogatile knjižne police
v knjižnicah in slovenskih središčih v
Furlaniji - Julijski krajini.«
Pred njimi pa je velik projekt Pravljičnih
sedem. Mirtičeva je pojasnila: »Fundacija v popolnosti podpira prizadevanja
za podporo programa za otroke in mladostnike ob izgubi bližnje osebe – Tabor
levjesrčni. Zavedamo se, da je izguba
bližnje osebe nekaj izredno travmatičnega. Zato smo se v Fundaciji, skladno
z njenim poslanstvom, odločili, da pristopimo k vseslovenskemu dobrodelnemu literarno-umetniškemu projektu Pravljičnih sedem, ki je sestavljen
iz sedmih pravljic za otroke in mladostnike. Fundacija bo zbrana sredstva
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Dinozavrija v Ljudskem domu

Aljaževa malca
od donacij namenila pokritju stroškov,
vezanih na projekt. Sredstva, zbrana
pri prodaji knjige Pravljičnih sedem, pa
bo nakazala Slovenskemu društvu Hospic – taboru za Levjesrčne. Knjigo Pravljičnih sedem je oblikovala skupina 98
pisateljev in pisateljic, ilustratorjev in
ilustratork, različnih starosti, a polnih
ustvarjalnosti. Ustvarjalci so večinoma iz Slovenije, sodelovali pa so tudi
posamezniki iz Finske in Anglije. Vsi v
srcu nosijo obilo humanitarnosti, zato
je njihovo delo v celoti dobrodelno. Iz
skupne domišljije je vzklilo kar sedem
edinstvenih pravljic – kolažnih zgodb,
ki jih bodo združili v eni knjigi, v katerih se zrcali pravi mozaik življenjskih
izkušenj: o izgubah in strahovih, o ljubezni in upanju.
Ustvarjalci želijo te nauke deliti s čim
več bralci in pomoči potrebnimi. Združili so se okoli dobrodelnega namena: ponuditi tolažbo tistim, ki najbolj
pogrešajo toplino bližnjih. Izkupiček
od prodaje knjig bo v celoti podarjen
Društvu Hospic – Taboru Levjesrčnih.
Slovensko društvo Hospic izvaja program žalovanja otrok in mladostnikov
po izgubi bližnje osebe, ki je prilagojen
starostni skupini med 5. in 17. letom. S
programom nudijo otrokom in mladostnikom podporo v žalovanju. Staršem
in skrbnikom pa hkrati pomagajo razumeti posebnosti ob žalovanju odraščajočih ljudi. Kljub dobrodelnosti vseh
ustvarjalcev pa za potrebe tiska (1000
izvodov) potrebujemo približno deset
tisoč evrov. Knjiga bo predvidoma izšla novembra letos. Veseli bomo, če
boste del te zgodbe pisali z nami tudi
vi. Sredstva lahko donirate na tekoči
račun – vsak evro šteje: Fundacija Aljažev kraj, Triglavska cesta 31a, 4281 Mojstrana, IBAN: SI 56 1910 0001 1557 604,
Namen: pravljičnih sedem.«

Na odrskih deskah Ljudskega doma v Kranjski
Gori je konec marca zaživela Dinozavrija, nova
premiera otroške gledališke skupine, ki ustvarja
pod okriljem Kulturno prosvetnega društva Josip
Lavtižar Kranjska Gora.
KARMEN SLUGA
Za besedilo in režijo je poskrbela Nika
Brgant, ki je tokrat prvič sodelovala z
mladimi kranjskogorskimi gledališčniki. »Zelo sem se razveselila klica in
povabila k sodelovanju, a sem pred
začetkom dela imela tudi malo treme.
Moji kolegici, dve mentorici – Metka
Frelih in Leona Gomboc – sta tu že zelo
uspešno delali, zato sem čutila posebno odgovornost in spoštovanje do njiju in samega dela s skupino. A otroci
so fantastični, zelo prijetna skupina
in takoj smo se ujeli. Najprej smo
imeli nekaj vaj za spoznavanje, nato
pa smo že začeli razmišljati o predstavi.« V skupini je 14 otrok, posebnost v
Kranjski Gori pa je tudi, da imajo tehnika – otroka. To je tokrat Maks Jeršin, ki je zelo zavzet, ima veliko idej in
tudi redno sodeluje na vajah.
»Ko smo razmišljali in se pogovarjali
o tem, kakšno predstavo narediti, da
bo gledljiva in privlačna, smo prišli do
večno aktualne teme – dinozavrov. K
oblikovanju besedila sem z improvizacijskimi vajami povabila tudi otroke. Na ta način se oblikujejo karakter-

ji, v katerih se mladi počutijo dobro in
se vanje zelo dobro vživijo na odru. A
vsi niso želeli biti dinozavri, tako da
so na odru tudi trije ljudje, ki pravzaprav padejo v Dinozavrijo in spoznavajo novo deželo, v kateri živijo prijetni cartozavri, prijazni tiranozaver in
gurmana, ki imata to moč, da delata
ognjene prdce, ki nastanejo iz dlake.
Z neba sta sklatila tudi vse leteče dinozavre … Nadaljevanje zgodbe pa si
pridite ogledat v Ljudski dom ali kam
drugam, kjer bomo gostovali,« povabi
Brgantova in poudari, kako izjemno
delo je opravila tudi Urška Hladnik,
ki je poskrbela za kostume in sceno.
»Prijavili smo se na festival Sanje, z
Javnega sklada za kulturne dejavnosti pa nas pride pogledat selektorica, tako da bomo videli, ali se bomo
uvrstili še na kakšno drugo srečanje
otroških gledaliških skupin,« še doda
režiserka.
V Dinozavriji igrajo: Lovro Grilc, Maja
Hrovat, Martin Hrovat, Tine Petrovič,
Alja Kosić, David Kramar, Minca Mlinar, Aida Triplat, Meta Grilc, Manca
Kralj, Pika Hojnik, Vita Svetina, Lucija
Grilc in Alma Zven.
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Že četrt stoletja jih druži veselje do petja
V dvorani Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem je bil v nedeljo, 20. marca,
koncert ob petindvajsetletnici vokalno-instrumentalne skupine Triglavski
zvonovi.
SUZANA P. KOVAČIČ
Prvi, ki pa jim je dal pevski namig, kot
je pojasnil Marsel Gomboc, ustanovitelj Triglavskih zvonov, tudi voditelj
in scenarist jubilejnega koncerta, je
bil tedanji dovški župnik France Urbanija. »Kar nekaj časa nas je bodril,
naj se tisti, ki so nam Bog in naši ljubi starši dali dobre glasove, združimo in začnemo na koru prepevati in
zamenjamo starejšo generacijo, ki je
zaključila petje, zato organiziranega
petja že kar nekaj časa ni bilo več. Dal
je tudi pobudo za ime skupine Triglavski zvonovi.«
Prva, ki so se je naučili, je bila cerkvena pesem Kadar zvečer. Sledila sta
leta 1997 prvi nastop pri maši v podružnični cerkvi sv. Klemena v Mojstrani
in prvi božično-novoletni koncert. Posebnost skupine je bil krst novih pevcev. »Ko je bilo konec težkih vprašanj,
je bil kandidat krščen z rutko Triglavskih zvonov, sledila je pogostitev in

kulturno-glasbeni program, za katerega sta v prvih letih vedno poskrbela
Ivan Orejaš in Klemen Peternel. Rutka
je bila zunanji znak naše skupine in
smo jo kar nekaj časa nosili na vseh
nastopih.«
Peli so ob prihodu višarske Marije na
Dovje leta 1998, na odprtju prenovljene domače dvorane, srečanju malih

»Vsi smo navdušeno
prepevali, se učili, zabavali, se
družili; vse je bilo novo, vse je
bilo prvič.« Takšni so spomini
na nastanek Triglavskih
zvonov.
vokalnih skupin in pevskih skupin
sosednjih občin, ob državnih in kulturnih praznikih, Zvonarijadah, komemoracijah, osvetljenem Peričniku,
dobrodelnih koncertih, večjih cerkvenih slovesnostih, pomembnejših
dogodkih v kraju in širše. V domačih

Lepo je bilo na odru videti skupaj zbrane nekdanje in sedanje pevce Triglavskih zvonov.
Ta odlična pevska energija, prijateljstvo, skupni spomini ... / Foto: Nik Bertoncelj

krajih so znova obudili koledovanje in
zbrane darove vsako leto podarili pomoči potrebnim. Fotografije z druženj
in izletov so na ogled v avli in zunanji
vitrini Aljaževega prosvetnega doma.
Sodelovali so tudi z različnimi glasbeniki in pevci, kot so Jaka Kern, Jasko Đombić, Jan Adamek, John Mark
Šorl - Johny, Martin Gomboc, trobilni
kvintet z Jesenic ...
»Najbolj doživet pa je bil izlet, romanje v Vatikan s pravljičarji novembra
2016, idejo zanj je dal Tomaž Pšenica.
Vrhunec je bila avdienca pri zaslužnem papežu Benediktu XVI., ki nas
je sprejel v vatikanskih vrtovih. Vidno
ganjen je ob veleposlanikovi razlagi
poslušal naše pesmi Oj, Triglav moj
dom, Triglavski zvonovi, Čej so tiste
stezice, se razveselil daril, fotografiral
z nami, po slabe pol ure pa nam pomahal in se odpeljal s papamobilom.
Nepozabno, verjetno neponovljivo,« je
povzel Marsel.
Njihov prvi samostojni koncert je vodil Tomaž Pšenica. Trinajst let je bila
zborovodkinja Leona Gomboc, ki je
zbor naučila tudi pesmi s tleskanjem
prstov, kar ne dovoljuje držanja not
in besedil, in tudi tokrat so dve zapeli
na ta način. Slovensko ljudsko V dolini tihi in Somebody's knocking Erica
Claptona.
Zbor je zatem prevzela glasbenica z
Brezij Metka Gregorič, takrat še Magdič, zasedba se je okrepila tudi s pevci
iz drugih krajev, na območnih srečanjih z zahtevnejšim programom so
dosegali dobre rezultate. Vmes je Metko za eno leto nadomestila Eva Mori.
»Ne samo pevci, tudi nov župnik je
prišel na Dovje in to tak, ki igra kitaro,
poje in še pesmi piše, tudi marsikatero njegovo smo se naučili,« je dejal
Marsel. Župniku Francu Juvanu so se
zahvalili za vso podporo in sodelovanje.
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Francetu Urbaniji, pri katerem so sprva kakšno novo pesem zapeli
kar v njegovi kuhinji, so se zahvalili za njegov prispevek.

Krst novega pevca je v živo pred polno dvorano obiskovalcev
doživela Tina Robič. Njen soplesalec je bil Roman Veber.

»Repertoar skozi leta je bil resnično širok, skoraj ni bilo
zvrsti, ki se je ne bi lotili, med njimi je bil tudi projekt
snemanja skalaških pesmi za Slovenski planinski muzej v Mojstrani in Skalaško društvo. Skupaj s skladbami je izšla knjiga Trden kot skala,« je pojasnil Marsel.
Iz tega obdobja je pesem Na planine, izbor pesmi je bil sicer
tudi za jubilejni koncert raznovrsten, moški glasovi in Marsel
s spremljavo na harmoniko so zapeli še dve dalmatinski ...
Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi, ki ji
predseduje Barbara Branc, deluje pod okriljem KUD Jaka

Rabič Dovje - Mojstrana. Ob 25-letnici so prejeli jubilejno
priznanje jeseniške območne izpostave JSKD. Vodja izpostave Petra Ravnihar je podelila jubilejno bronasto značko Cilki Oblak za več kot deset let aktivnega delovanja na
področju zborovske glasbe. Podelili so tudi društvena priznanja sedanjim in nekdanjim članom – kar 55 članov
Triglavskih zvonov so našteli. Posebej doživeto je bilo, ko
so nekdanji in sedanji pevci skupaj zapeli nekaj pesmi,
kot so Oj, Triglav, moj dom, Triglavski zvonovi, Naj bo lep
ta dan, Dekle moje, pojdi z menoj ...

Na podlagi 6. člena pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Kranjska Gora št. 002/10-1/00-NK Turizem Kranjska Gora razpisuje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2022
1. Naročnik:
Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c,
4280 Kranjska Gora
2. Predmet razpisa:
Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Kranjska Gora
za leto 2022
3. Pogoji razpisa:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo prireditve, ki so namenjene
pospeševanju turističnega obiska, ki nimajo profitnega značaja, na
katerih je praviloma vstop prost in so namenjene najširšemu krogu
obiskovalcev in katerih organizatorji so društva, klubi, združenja
in njim sorodne neprofitne organizacije, ki se lahko sofinancirajo
tudi iz javnih sredstev – sredstev proračuna. Kandidirajo lahko
prireditve, ki so izvedene v času od 1.12.2021 do 30.11.2022.

4. Kriteriji za sofinanciranje prireditev in točkovanje prireditev
so objavljeni na internetni strani www.kranjska-gora.si pod
zavihkom Poslovne strani/Raziskave in razvoj/Razpisi/Javni
razpis za sofinanciranje prireditev pod Splošnimi pogoji.
5. Rok za prijavo:
Rok za prijavo prireditve je 03.05.2022.
Prijavo je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov:
Turizem Kranjska Gora,
Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora
s pripisom: »za javni razpis prireditve – ne odpiraj«.
6. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
www.kranjska-gora.si, pod poslovnimi stranmi oz. se jo lahko
pridobi tudi na Turizmu Kranjska Gora.
7. Informacije:
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na
Turizem Kranjska Gora, vsak dan od 8. do 15. ure na tel.:
04 5885 021 ali sabina.zerjav@kranjska-gora.eu,
kontaktna oseba je Sabina Žerjav.

TURIZEM KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA 1C, KRANJSKA GORA

SPLOŠNI POGOJI
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Naše občine Žirovnica, Kranjska Gora in Jesenice imajo
številne potencialne priložnosti na področju gospo
darstva, okoljevarstva, trajnostnega turizma, športa.
Zato v času velikih sprememb in izzivov hodimo skupaj,
z vašim zaupanjem in izkazano podporo, dobrim rešitvam
naproti. Zaslužimo si, da bo vaš glas, glas naše doline,
slišan in uslišan v hramu demokracije.

Skupaj gradimo Gorenjsko,
GRADIMO SLOVENIJO

Naročnik: NSi

15

19

Naročnik oglasa: NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA

Boris
Kitek
Ekipa NSi:

V Mojstrani so brezplačnim jutranjim
telovadbam Metoda 1000 gibov
pridružili nov projekt skupinske vadbe
Dihamo z naravo.
SUZANA P. KOVAČIČ
Projekt Dihamo z naravo deluje pod okriljem društva Šola
zdravja – humanitarne in nevladne organizacije, s katero
na področju zdravja, športa in prostovoljstva ob podpori
Ministrstva za zdravje ozaveščajo prebivalce o zdravem
načinu življenja. Glavna dejavnost društva Šola zdravja pa
je vsakodnevna brezplačna telovadba Metoda 1000 gibov,
ki jo izvajajo na več kot 250 lokacijah po Sloveniji, med
drugim tudi v Mojstrani na trgu Olimpijcev.
Z začetkom pomladi so ponovno zagnali tudi projekt
vadbe Dihamo z naravo, ki letos poteka na 20 lokacijah
po Sloveniji. V Mojstrani brezplačna vadba Dihamo z naravo poteka vsak četrtek ob 16. uri. Zbor udeležencev je
na trgu Olimpijcev, od koder se sprehodite do lokacije
vadbe – v park Triglavski gaj. V primeru slabega vremena vadba odpade. "Sprostitvena vadba Dihamo z naravo
poteka na prostem in je sestavljena iz tehnik dihanja
za sproščanje trebušne prepone in izboljšanje pljučne
kapacitete, nežnega in počasnega gibanja za sproščanje
napetosti v hrbtu in medenici, meditacije s pomočjo vizualizacije ter tehnik zaznavanja oziroma čuječnosti za
sprostitev živčnega sistema. Vadba je primerna za kogarkoli, ki v svojem prostem času išče sprostitev in bi
rad doprinesel tako k svojemu psihičnemu kot tudi fizičnemu počutju," je povedala Ana Pirih iz PR ekipe društva
Šola zdravja. Za več informacij jo lahko kontaktirate na
številko 031 416 180 ali na elektronski naslov ana.pirih@
solazdravja.si.

AJ
VOLILNI OKR
JESENICE

sposobna, delovna in uspešna,
potrebuje mojo in vašo podporo.

Naročnik oglasa: SOCIALNI DEMOKRATI, LEVSTIKOVA 15, LJUBLJANA

Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA

Irena
Pfeifer

Dihamo z naravo za
sproščeno popoldne
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Semenjalnica v letu 2022
S projektom Semenjalnica skrbijo za ohranjanje semenske in genetske dediščine
in s tem za oskrbo s kakovostnimi semeni tudi za prihodnje rodove.
SUZANA P. KOVAČIČ
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
s sofinanciranjem občin Bled, Bohinj,
Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica in Žirovnica tudi v letu 2022
podpira vodenje in delovanje ekološko
certificirane hranilnice semen Semenjalnice. Semenjalnico strokovno vodi
Inštitut Ekosemena, ki je bil ustanovljen z namenom, da bi prispeval k
razvoju zdravega življenjskega okolja
in uravnoteženi, z naravo usklajeni
družbeni rasti ter k višji ozaveščenosti posameznikov na področju trajnostnega razvoja, s poudarkom na varovanju in zaščiti okolja ter ekološki
pridelavi hrane. Vrednote, za katere si
inštitut prizadeva, temeljijo na etič-

Vinko
Otovič

nem odnosu do okolja, solidarnosti
posameznikov, povezovanju organizacij in na znanju.
"V Semenjalnici verjamemo, da so
lastna kakovostna ekološka semena
steber prehranske varnosti in zdravega okolja. Dejstvo je, da so stare sorte
semen bistveno bolj prilagojene lokalnim razmeram. Nove raziskave kažejo, da hranilna vrednost ter vsebnost
vitaminov in mineralov v pridelkih
iz leta v leto padata, kar znanstveniki
pripisujejo prav uporabi gensko spremenjenih in hibridnih semen," je pojasnila Nina Kobal iz Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
Inštitut Ekosemena bo še naprej ekološkim pridelovalcem semen zagotavljal
ustrezno svetovanje in strokovni nad-

zor nad pridelavo, poskrbel za hrambo, zaščito ter odkup pridelanih ekoloških semen. "Izmed pridelanih semen
bomo izbrali najboljša in jih naslednje
leto razdelili istim kooperantom ter
ponovili postopek svetovanja, nadzora
in skladiščenja. Inštitut Ekosemena bo
poskrbel tudi za laboratorijske analize
semen, vodenje in spremljanje zdravstvenega varstva rastlin ter ostalo
strokovno delo s kooperanti. Sodelovanje bomo ponovno vzpostavili z osnovnimi šolami in jim ekološko semenarstvo ter ekološko pridelavo hrane
predstavili na učnih vrtovih. Pomembno je, da se otroci zavedajo, da korenje
ne raste v trgovini ter koliko truda in
časa je treba vložiti v proces pridelave
hrane," je še povedala Kobalova.
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1. Pokojnine in pokojninska reforma: Zagotavljanje dostojnega življenja ob
izpolnjeni polni pokojninski dobi. Pristopiti k sistemski prenovi na področju
vdovskih pokojnin iz sedanjih 70 % na 80 %.
2. Za javno in dostopno zdravstvo: Vsem državljanom zagotoviti učinkovito,
dostopno javno zdravstvo. Uvedba učinkovitega vodenja javnih zavodov s področja javnega zdravstva.

Naročnik oglasa: DESUS, KERSNIKOVA UL. 6, LJUBLJANA

4. Spoštovanje demokratične ustavne ureditve: Priznavanje in spoštovanje
pridobitev II. svetovne vojne in vseh naporov v boju za dosego lastne identitete in suverenosti Republike Slovenije. Ničelna toleranca do korupcije. Braniti
osebne svoboščine in dosežene človekove pravice, posebej pravice žensk.
5. Ohranitev zdravega okolja: Povečati delež samooskrbe ter zmanjšati odvisnost od uvoza, razvoj kmetijstva in prednostna podpora slovenskemu kmetu.
6. Gospodarstvo drage države ne more financirati, zato je treba med drugim ukiniti ministrstvo za javno upravo in to področje ponovno priključiti ministrstvu za notranje zadeve in s tem »očistiti« razbohoteno javno upravo.
7. Izboljšati možnosti mladih, predvsem pa na področju zaposlitvene
perspektive in dostopnost do stanovanj.

Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA UL. 2, LJUBLJANA

3. Uveljavljanje temeljev dolgožive družbe: spodbujati družbeno aktivnost
starejših, njihovo mobilnost, kulturno in športno udejstvovanje. Pospešiti
gradnjo kapacitet za starostnike.
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V Mojstrani ob dnevu
žena kuhajo pasulj
Zadnja leta to tradicijo ohranja Gašper
Zima iz Gostilne pr' Železnk. Ni pozabil
niti na moške ob dnevu mučenikov.
MAŠA LIKOSAR, FOTO: TINA DOKL

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR

Deloval bom v dobro
Slovenije s posebnim
odnosom do mojega
volilnega območja
Žirovnica, Jesenice in
Kranjska Gora.
Menim, da sem v zadnjih
15 letih kot predsednik
Čebelarske zveze Slovenije
dokazal, da z odlično ekipo
sodelavcev lahko narediš na
prvi pogled nemogoče.
Hvala za zaupanje in
vaš glas.
Boštjan Noč

on pomil. V trenutku si je premisli in sva šla," je dejala
Podgornikova. Pri Ludviku in Ivici Kavčič Stražišar je bilo
ravno obratno, gospa je na kosilo pripeljala svojega gospoda. "Dan žena praznujem, podobno kot materinski dan, saj
želim ohraniti tradicijo, mož me ob tej priložnosti vselej
tudi obdari," nam je zaupala Kavčič Stražišarjeva. Gesto gospodarja Gostilne pr' Železnk je pohvalila Melita Djurič, Božena Pečar je ob tem še povedala, da so nekoč pasulj kuhali
v kotlu pri hotelu Triglav. "Tedaj ga sicer niso stregli na licu
mesta, možje so prišli s posodo in ga odnesli domov. Tudi
moj oče je 8. marca hodil po pasulj za mamo," se spominja.
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Naročnik oglasa: STRANKA ALENKE BRATUŠEK, ŠTEFANOVA UL. 5, LJUBLJANA

Boštjan
Noč
18

Gašper Zima in Karol Ribaš sta stregla pasulj in buhteljne.

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Na Trgu olimpijcev je Gašper Zima skupaj s partnerico Karol Ribaš ob dnevu žena stregel pasulj in buhteljne. "Nekateri partnerke pripeljejo na kosilo, drugi pridejo s posodo
in jedačo odnesejo domov. Ob tem so zagotovo najbolj vesele gospe, saj jim ta dan ni treba kuhati," je dejal Gašper.
Pasulj so pripravili iz štirideset kilogramov fižola, in kot
pravi Zima, več ga je – boljši je. Ob dnevu mučenikov sta
pripravila pečenico, matevža in kislo zelje. "Več obiska je
običajno ob dnevu žena, morda tudi zato, ker je praznik
bolj znan, lahko pa morebiti dokazuje, da moški posvečamo več pozornosti ženskam kot one nam," je v smehu
dodal Zima. Izidor Podgornik je na pasulj pripeljal svojo
gospo Elizabeto. "Najprej je nameraval pasulj dostaviti domov v 'kanglici', a sem ga ustavila z vprašanjem, ali jo bo
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Veselje, da znova igrajo pred občinstvom v živo
Glasbena šola Jesenice, ki jo obiskujejo tudi učenci iz občine Kranjska Gora, letos
slavi 75-letnico. Marca so imeli nekaj odmevnih prireditev tudi v Dolini.

"V soboto, 5. marca, so v cerkvi sv. Andreja v Podkorenu nastopili organisti
pod mentorstvom Barbare Theissen
Pibernik. Trenutno pouk orgel na GŠ
Jesenice obiskujejo štirje učenci. Zanje je bil to po kar dveh letih prvi nastop v živo, kot je v uvodnem pozdravu
poudarila učiteljica Theissen Pibernikova. Veselje, da lahko ponovno igrajo
pred občinstvom v živo, je bilo vsekakor obojestransko – tako za izvajalce
kot za publiko. Pester program, ki so

ga za nastop pripravili učenci, je z orgelsko skladbo sklenila še Theissen
Pibernikova. Poslušalci pa smo se ob
skladbah vse od baroka do sodobnejših lahko ponovno prepričali, kako
vsestranski instrument so orgle," je
povzela Klavdija Jarc Bezlaj, pomočnica ravnateljice GŠ Jesenice in nadaljevala: "V torek, 22. marca, le dan po
tem, ko bi eden največjih skladateljev
vseh časov, Johann Sebastian Bach,
praznoval svoj 337. rojstni dan, so v
cerkvi sv. Andreja v Podkorenu odmevale skladbe tega baročnega mojstra,
ki živijo in nas navdihujejo še danes.
Učenci GŠ Jesenice in učiteljica Barbara Theissen Pibernik so izvedli Bachova orgelska in klavirska dela, zazvenele so njegove vokalne skladbe, pa
tudi skladbe v izvedbi flavt in v priredbi za komorno zasedbo harmonik. S
tem koncertom na glasbeni šoli že več
let obeležujemo Bachov rojstni dan,
letos pa smo ga prvič izvedli v Podkorenu, za kar se iskreno zahvaljujemo
župniku Janezu Šimencu. Veseli smo
bili številne publike in počaščeni, da
je bil med poslušalci tudi župan Janez
Hrovat."

Na spomladanskem nastopu oddelka
Kranjska Gora je zaigralo 16 učencev.
Dvorana Ljudskega doma je 16. marca odmevala v zvokih kljunaste flavte,
klarineta, kitare, klavirja, flavte, harmonike in harfe.
"Učenci iz občine Kranjska Gora redno
nastopajo tudi na razrednih, oddelčnih, javnih in tematskih nastopih na
matični šoli na Jesenicah. Na tradicionalnem nastopu prvošolcev ob materinskem dnevu nastopijo vsi učenci
prvih razredov instrumenta (teh je iz
Kranjske Gore letos deset); tako je bilo
tudi tokrat na predvečer materinskega dne, 24. marca, v naši dvorani Lorenz. Dva violinista in violončelistka
pa so občino Kranjska Gora zastopali
tudi na nastopu godalnega oddelka,
ki je pod pomenljivim naslovom Uglaševanja izzvenel 30. marca v dvorani
Lorenz," je še predstavila Klavdija Jarc
Bezlaj.
Letos GŠ Jesenice slavi 75-letnico. Ob
tem so 17. marca v dvorani Lorenz
pripravili slavnostni koncert, na katerem je nastopila tudi violončelistka
Lucija Marija Mesec iz Mojstrane.

Violončelistka Lucija Marija Mesec na
koncertu ob 75-letnici GŠ Jesenice

Minca Mlinar s harmoniko na nastopu
oddelka Kranjska Gora

Organist Martin Hrovat na koncertu v
cerkvi sv. Andreja v Podkorenu

SUZANA P. KOVAČIČ
FOTO: SAŠA VALJAVEC
Marca je potekalo 51. tekmovanje
mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki so se ga udeležili štirje učenci
Glasbene šole (GŠ) Jesenice, med njimi
izjemno uspešno tudi flavtistka Tana
Rudolf iz Mojstrane, ki jo poučuje Eva
Mittendorfer in korepetira Leon Šmid.
V I.b kategoriji je osvojila zlato plaketo
in 3. nagrado, korepetitor Leon Šmid
pa je prejel še posebno priznanje za
zgledno sodelovanje s tekmovalko in
umetniško podporo.

KONCERTA V CERKVI SV. ANDREJA

SPOMLADANSKI NASTOP
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Raznolik program s poudarkom na sodelovanju
Društvo invalidov občine Kranjska Gora je izvolilo organe društva za obdobje
2022–2026, člani so potrdili program dela za naprej. Predsednik društva ostaja
Marko Košir.
SUZANA P. KOVAČIČ
Zadnji dve leti je program omejeval
covid-19, sredi marca pa je Društvo
invalidov občine Kranjska Gora občni zbor izvedlo v OŠ Josipa Vandota v
Kranjski Gori. Letošnji občni zbor je
bil volilni. Društvo ima 276 članov, od
tega je 90 članov z odločbo, ostali so
podporni člani. Kot je povedal stari-novi predsednik Marko Košir, izvajajo osem socialnih programov, povezujejo se tudi z ostalimi društvi pri
športnih in drugih panogah. Društvo
posluje pozitivno, lani jim je kljub epidemiji tudi nekaj programa vendarle
uspelo izvesti. Košir se je za doprinos
k uspešnemu delovanju društva zahvalil tudi Fundaciji za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), Zvezi delovnih invalidov
Slovenije, Občini Kranjska Gora in
celotnemu kolektivu društva, ki delo
opravlja prostovoljno.
Nekaj aktivnosti v 2022 so že izvedli,
aprila je v načrtu predavanje na temo
invalidov in kopalni dan, maja pohod
v naravi in strokovno predavanje, junija maša in druženje, izlet v Goriška

Marko Košir je podžupanu Marku Kopaču, ki je v svojem nagovoru pohvalil delo društva,
podaril knjigo Društva invalidov občine Kranjska Gora 1997–2022.
brda in rehabilitacija članov na Braču,
julija športne igre in druženje na pikniku, avgusta kolesarjenje ob občinskem prazniku in romanje, septembra
rehabilitacija v Dolenjskih Toplicah
ter kopanje na morju, oktobra predavanje na temo invalidov, pohod in
kopanje v termah, novembra druženje
ob prazniku svetega Martina, decembra pa druženje ob svetovnem dnevu

Vaški klepetulji Mina in Franca sta s skečem popestrili nedavni občni zbor.

invalidov in ob novem letu. "Čez celo
leto se naši člani udeležujejo športnih
tekmovanj, ki jih prirejajo druga društva, se kopajo v hotelu Ramada Resort
v Kranjski Gori in hotelu Špik v Gozdu - Martuljku. Merjenje sladkorja,
holesterola in krvnega tlaka je vsako
zadnjo sredo v mesecu. O vsem boste
pravočasno obveščeni preko poverjenikov, oglasnih desk in lokalne televizije," je povedal Košir. Darinka Tarman
je povabila tudi k udeležbi na merjenje kostne mase zadnjo sredo v maju.
Uradne ure društva so vsako zadnjo
sredo v mesecu od 8. do 10. ure.
"Zahvaljujem se vam za zaupanje vodenja društva za naslednja štiri leta.
Dela je sicer vedno več, trudil pa se
bom, da bo društvo še naprej delalo
raznovrstno, kvalitetno in finančno
uspešno. Prizadevali si bomo na vseh
področjih na izboljšanju življenjskih
razmer invalidov in še naprej tesno
sodelovali s krovno zvezo in sorodnimi duštvi, FIHO, Občino Kranjska
Gora. Pomembno je, da se ne razdvajamo, ampak da sodelujemo," je vizijo
predstavil Marko Košir.
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V svojo sredino vabijo
tudi nove člane
Občni zbor Društva upokojencev
(DU) Dovje - Mojstrana
SUZANA P. KOVAČIČ
Na nedavem volilnem občnem zboru DU Dovje - Mojstrana
so izvolili člane v upravni odbor, nadzorni odbor in častno
razsodišče. Društvo še naprej vodi Izidor Podgornik. Epidemija covida-19 je krojila njihove dejavnosti zadnji dve leti,
še najbolj pa so omejitve druženja občutili v skupini za kulturo. Na srečo njihovi literati niso mirovali. Marinka Čebulj in Franjo Potočnik sta za občni zbor pripravila recital,
vodja skupine za kulturo Vera Gartner pa je v nagovoru v
ospredje postavila Draga Makuca, ki je v samozaložbi izdal
Moje pesmi št. 2. "Vsi tisti, ki skrivate svoje podvige, darove, pridite zraven, tako lepo vas je poslušati," je povabila
Gartnerjeva. Skupina za kulturo letos praznuje 25-letnico
in upajo, da bodo jubilej lahko počastili.
Vsa poročila odborov za pretekli dve leti so potrdili, društvo
posluje pozitivno. Društvo ima 334 članov. Podgornik, ki je
lani jubilantom zaradi koronarazmer voščil kar iz avta, za
letos upa, da se bodo znova lahko več družili. Načrtujejo
piknik starih 80 in več let.
Močna je športna sekcija, lani so posameznikom podelili 31 medalj. Ponosni so na rekreacijski center Zeleni gaj
v Mlačci, ki so ga uredili s podporo Občine Kranjska Gora
in Komunale Kranjska Gora. Aprila in maja je v programu
udeležba na igrah upokojencev, junija prvenstvo PZDU v kegljanju z nihajno kroglo, od aprila do septembra društvene
tekme v kegljanju z nihajno kroglo, balinanju, prostometu
in izvedba turnirja za prvaka društva, avgusta tekmovanje
v kegljanju z nihajno kroglo v počastitev občinskega praznika, septembra občinska spominska tekma v kegljanju
s kroglo na vrvici, oktobra društvene tekme v pikadu in

Marinka Čebulj ob branju svojih pesmi in predsednik društva
Izidor Podgornik
skupna srečanja tekmovalcev, pohodnikov, kolesarjev ter
podelitev priznanj. Načrtujejo nekaj izletov in pohodov. Ob
mednarodnem dnevu starejših bodo pripravili prireditev.
Dvakrat v letu bodo organizirali meritve krvnega tlaka,
sladkorja, holesterola za vse upokojence KS Dovje - Mojstrana in dodali še predavanje o kostni gostoti. Uradne ure
društva so vsak četrtek med 9. in 10. uro. Klubski prostori so
odprti vsak torek, četrtek, soboto, nedeljo in ob praznikih
od 16. do 18. ure. Aktivnosti društva so objavljene na oglasnih deskah v klubu in po vaseh krajevne skupnosti. Podgornik je lepo povabil nove člane, tudi mlajše upokojence s
svežimi idejami, da se jim pridružijo, v imenu upravnega
odbora društva pa se zahvalil za izkazano zaupanje vodenja društva. Ob tej priložnosti so se nekaterim dolgoletnim
aktivnim članom društva zahvalili s priznanji.
Župan Janez Hrovat je pohvalil društva upokojencev v občini, ki so kljub epidemiji ves čas delovala odlično, v preprečevanju širjenja covida-19 tudi samozaščitno. Občina
Kranjska Gora ostaja najbolje precepljena občina v državi. Župan verjame, da bo letos poleti lahko več druženja.
Predsednik Sveta KS Dovje - Mojstrana Jože Dovžan pa je
zbrane seznanil s potekom projekta Gorniške vasi KS Dovje
- Mojstrana.

MEGA, GREGA MEZE S.P., HLEBCE 16 B, LESCE

Razstava ročnih del
Članice skupine za ročna dela pri KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana vabijo na razstavo ročnih del, ki bo v Aljaževem prosvetnem
domu na Dovjem odprta v petek, 8. aprila, od 17. do 19. ure ter v
soboto in nedeljo, 9. in 10. aprila, od 10. do 18. ure. Svoje izdelke razstavlja Helena Kramar, ki ji čestitajo ob življenjskem jubileju, in članice skupine za ročna dela, ki letos praznuje 40-letnico. Na petkovem odprtju ob 17. uri si boste ogledali film Stara
gorenjska ohcet, v Mojstrani in na Dovjem leta 1965 posnet film,
ki ga je režiral Dušan Hren. V filmu s Slovenskim oktetom nastopajo dovški folklorniki. Slovenski oktet bo tudi osrednji gost
jubilejnih 30. Aljaževih dni konec avgusta. S. K.
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Doktor znanosti, »ratrakist«, planinski vodnik
Andrej Skumavc je doktor znanosti s področja varilstva, zaposlen je v SIJ Acroni
kot razvojni inženir za varilne tehnologije specialnih jekel. Po rodu je z Belce, a
že dve tretjini svojega življenja živi na Dovjem. Pozimi ureja smučarsko progo v
Mojstrani, poleti ga srečate v hribih.

Kakšna je bila pot do naziva doktorja znanosti?
Zelo velika verjetnost je bila, da bom
strojni inženir. Že doma je bilo vse
nekako povezano s strojništvom, oče
se je ukvarjal z avtoprevozništvom in
ena od stvari, v katero sem bil močno vpet, je bilo redno vzdrževanje tovornega vozila. Najprej pa sem sploh
mislil postati avtomehanik, kar je
odgovoren poklic, a sem potem izbral
jeseniško gimnazijo in nadaljeval študij strojništva. Ni mi žal, in če bi se še
enkrat odločal, bi se enako. Strojni inženir sem po prvi stroki, kasneje sem
se specializiral za področje varjenja, iz
česar sem naredil tudi doktorat in se
zaposlil kot razvojni inženir v jeseniškem SIJ Acroni.
Očetove obrti pa ne bi prevzeli?
Ne. Oče je šel predlani v pokoj. Konkurenca v prevozništvu je prehuda,
znanje in izobrazba, ki sem ju pridobil

v sedmih letih v SIJ Acroni, je za mojo
kariero večja referenca. To službo zelo
rad opravljam, res smo vrhunski tim
sodelavcev pod vodstvom Staneta Jaklja.
Poskušate tudi mlajše navduševati
za ta poklic?
Deficit ne samo varilskega, ampak
tudi metalurškega poklica je ogromen. Vsako možnost, ki jo imam,
poskušam izkoristiti in prav mladim
pojasniti, da so stare tehnologije jeklarstva, železarstva preživete. Ravno obratno, so izjemno zanimive in
nujne za gradnjo infrastrukture. Trudimo se, da mlad kader dobimo, ga
vpeljemo v poklic preko mentorstva,
praks, izdelave diplom.
Na Gimnaziji Jesenice so leta 2017
na dogodek »Inženirke in Inženirji
bomo!« povabili bivše dijake iz podjetij, ki se ukvarjajo in zasedajo relativno odgovorne funkcije. Že takrat sem
mladim predstavil širino vseh možnih zaposlitev po tem, ko pridobijo

Andrej Skumavc na delovnem mestu

... in v hribih / Foto: osebni arhiv

SUZANA P. KOVAČIČ

formalno izobrazbo iz področja strojništva, metalurgije, elektrotehnike …
Kaj je vaš zadnji večji dosežek?
Novembra lani sem še z dvema sodelavcema na mednarodni razstavi Expo
2020 v Dubaju predstavljal celotno skupino SIJ, znotraj katere je tudi jeseniški
SIJ Acroni. Na gospodarskem forumu,
kjer je bila tematika o tovarnah prihodnosti in razvoj materialov, sem govoril
o tem, kako mi delamo napredna jekla.
Še zmeraj namreč obstaja pomislek, da
se delajo na način, ki ima močan vpliv
na okolje. A način proizvodnje se je v
vseh teh letih spremenil, poglejte samo
Jesenice danes. Jeklo je v 99,9 odstotka
reciklabilno in je eden od izdelkov, brez
katerega v modernem načinu življenja
ne moremo živeti. Ko ga ne potrebujemo več, ga predelamo v nova specialna
jekla za gradnjo zahtevnih konstrukcij,
kot so mostovi, stolpnice.
Pogosto tudi predavate ...
Opravljam tri tipe predavanj. Pri prvem ciljnim skupinam predstavljam
podjetje SIJ Acroni, pri drugem tipu
moja predavanja potekajo v okviru
Srednje šole na Jesenicah za potrebe
izobraževanja odraslih. To so specialna predavanja s področja varjenja, rezanja s kisikom, termičnega rezanja.
Opravljam pa tudi zahtevnejša predavanja v okviru Mednarodnega inštituta za varilstvo, v Sloveniji je to Inštitut
za varilstvo v Ljubljani – zanj vodim
predavanja za mednarodne varilne
inženirje in tehnologe. Kot predavatelj
občasno sodelujem tudi s Fakulteto za
strojništvo Univerze v Novem mestu.
V prostem času ste v času sezone
voznik teptalnega stroja na smučišču v Mojstrani. Koliko ur ste preživeli v 'ratraku' minulo sezono?
Moram najprej povedati, kako se je to
začelo. Sodeloval sem že s prejšnjim
upraviteljem žičnice, poleg tega sem

aktivno sodeloval tudi v Fundaciji
Aljažev kraj. Lani po zaključeni sezoni se je lastnik zamenjal in smučišče
je skoraj zamrlo. Prve dni decembra
pa mi je pozvonil telefon, poklical
me je zdajšnji lastnik, ki je izvedel,
da znam voziti teptalni stroj, in predlagal srečanje. Želel je znova odpreti smučišče. V Mojstrani je bilo letos
nekaj manj kot 50 obratovalnih dni,
recimo, da sem polovico teh dni jaz
ratrakiral, vložil v to od 80 do 100 ur.
Smučišče v Mojstrani je primerno za
mladino, družine z majhnimi otroki
in želim si, da bi obratovalo še naprej.
Še ste torej na en način povezani s
prevozništvom.
Z nafto. (smeh) Ena stvar, ki sem jo še
delal na mojstranskem smučišču glede na to, da sem strojnik, je mehansko vzdrževanje žičnice. Vsak vloži
neko svoje znanje v to smučišče. Urejanje smučarsko-tekaških prog je bilo
v istem sklopu izvedeno pa s teptalnim strojem smučišča. Trudil sem se,
da je bila tekaška proga urejena tako,
kot je treba, mi rečemo, da morajo biti
rebrca. Sam sem sicer relativno pozno
začel teči na smučeh, običajno pa delam 30-kilometrske etape.
Če dodava še planinsko zgodbo ...
Z gorami sem povezan od majhnega.
Stric Aleš je spomladi ovce dal pasti
na Kepo in še v mojih otroških letih
smo trop in goro redno »obiskovali«. To je bil moj začetek hoje v hribe.
Kasneje, ko sem bil že v šoli, sem se
priključil mladinskemu odseku, med
tednom smo imeli teorijo, ob sobotah
pa ture v hribe okrog Mojstrane. Leta
2014 sem naredil izpit za planinskega
vodnika A-kategorije, kar pomeni, da
lahko vodim lahke kopne ture. V mladinskem odseku domačega Planinskega društva Dovje - Mojstrana ostajam aktiven kot vodnik, če imam le
čas, in sem tudi v upravnem odboru.
Enkrat na leto peljemo otroke na štiridnevni mednarodni planinski tabor
Alpe Adria Alpin, to je tabor treh držav: Slovenije, Italije in Avstrije. Letos
bo na začetku julija v Mojstrani in bo
sploh zanimiv, ker bi ga morali izvesti
že leta 2020, pa nam je to preprečil koronavirus. Ti tabori potekajo sicer že
več kot trideset let.

Lan ob zbirki pokalov in medalj

Odličen na državnih prvenstvih
Trinajstletni Lan Ivančič iz Gozda - Martuljka je na
smuči stopil že v vrtcu. Zdaj kot član ASK Kranjska
Gora na državni ravni osvaja najboljša mesta.
KARMEN SLUGA
Lana je prvih zavojev na snegu naučil sorodnik Aleš Komac iz Podkorena,
nato je obiskoval Alpsko šolo pri Alpskem smučarskem klubu Kranjska
Gora. Ker mu je smučanje v veliko
veselje in res pisano na kožo, zdaj nadaljuje treninge v svoji starostni skupini U14. In gre mu odlično. Enega za
drugim namreč v letošnji sezoni niza
izjemne rezultate. Na državnih prvenstvih si je priboril kar osem srebrnih
medalj, in sicer tri v veleslalomu na
Starem vrhu ter Golteh, dve v slalomu
na Cerknem in Golteh, eno pa v superveleslalomu na Rogli, v kombinaciji
na Golteh ter v paralelnem veleslalomu na Rudnem. Poleg tega je še dvakrat stal na tretji stopnički – v superveleslalomu na Rogli ter v paralelnem
slalomu na Rudnem. V veleslalomu
na Golteh je zasedel četrto mesto. Veliko mu pomeni tudi zmaga na tekmi
za Pokal Roka Petroviča, ki jo je dosegel kot za zdaj edini fant iz kranjskogorskega kluba. S sezono pravi, da je
zadovoljen, saj je kljub daljši odsotnosti zaradi bolezni osvojil naziv državnega podprvaka v slalomu, superveleslalomu in kombinaciji. Sezona se
je končala pretekli konec tedna, ko

je nastopil na mednarodnem tekmovanju "Pinocchio – Ostržek" v Italiji,
kamor se kvalificirata dva najboljša v
sezoni iz celotne države.
Lan trenira pod vodstvom Gregorja
Kraigherja. Pozimi največ v Kranjski
Gori, pred sezono odidejo tudi na priprave na Mölltaler Gletscher, Gerlitzen in Turracher Höhe. Ko ni tekem,
so intenzivni kondicijski treningi. Ko
mladega obetavnega smučarja povprašam po vzornikih, izstreli dve imeni: Žan Kranjec in Marcel Hirscher.
»Rad bi bil tako dober kot onadva.«
Po koncu sezone je čas za šolo, saj
mora nadoknaditi vse zamujeno zaradi treningov, tekem in tudi covida-19,
zaradi katerega je moral kar skozi nekaj karanten. Obiskuje 8. razred OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, kjer, kot
pravi, imajo tako razredničarka Marija Jakelj kot ostali učitelji velik posluh
za športnike. »Poleg športne vzgoje mi
je najbolj zanimiva kemija,« pravi Lan
in doda, da brez podpore družine nikakor ne bi šlo. Mamica Petra, oče Josip,
sestra Alja in brat Staš mu stojijo ob
strani, pomagajo pri usklajevanju obveznosti in so njegovi najbolj zagreti
navijači. Bratranec Nejc Komac in njegov oče Aleš pa skrbita, da so smučke
vedno brezhibno pripravljene.
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Planica znova navdušila množico navijačev
Izjemne uspehe slovenskih orlov si je ogledalo skoraj šestdeset tisoč
obiskovalcev.
MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ
Sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih se je znova
zaključila v Planici – na Letalnici bratov Gorišek. V dneh od
23. do 27. marca se je v dolini pod Poncami zbralo skoraj
šestdeset tisoč gledalcev.
Imeli so kaj videti. Na letalnici so bili gospodarji slovenski
skakalci. Na prvi posamični tekmi so bili kar na prvih štirih mestih, prvič v karieri pa je zmagal Žiga Jelar. Drugi je
bil Peter Prevc, tretji Anže Lanišek, četrti pa Timi Zajc. V tej
postavi so slavili na ekipni tekmi, na drugi posamični tekmi pa je bil tretji Peter Prevc. V pokalu narodov so osvojili
drugo mesto, mali kristalni globus za seštevek poletov je
šel v roke Žigi Jelarju. Na petkovi posamični tekmi je prvič
v sezoni v svetovnem pokalu nastopil Bor Pavlovčič, član
domačega ND Rateče - Planica. Z 22. mestom je osvojil prve
in edine točke v sezoni, ki je bila zanj težka. Njegovemu
klubskemu kolegu Roku Tarmanu je tudi letos, že četrtič
zapored, pripadla čast tistega, ki je prvi preskusil letalnico.
In že takoj je z 215 metri postavil osebni rekord.
Planica se je znova pokazala v izjemni luči. Organizatorji so imeli nekaj težav le z zaletno smučino. "Planica nas
s svojim vrtiljakom čustev znova ni razočarala. Bili smo
skoraj blizu, lahko bi rekel, katastrofi, na koncu pa doživeli čisto evforijo. Planica je največja, najlepša in vsako leto
preseneti, ne gleda na izkušnje. Tokrat so nas presenetili
specifični vremenski pogoji, ki jih doslej še nismo imeli in
ki so botrovali težavam s smučino. Ne glede na to so bili
nad letošnjo Planico vsi navdušeni, prejemamo pohvale,"
je povedal domačin Aljoša Dolhar, drugo leto v vlogi vodje
tekmovanja. V organizacijskem komiteju Planica je tudi
Robert Kerštajn – kot predstavnik ND Rateče - Planica. "Le-

V Planici je bilo vse dni odlično vzdušje.

Polete v Planici sta si ogledala tudi Meta Hrovat in Benjamin Črv.

Bor Pavlovčič je v Planici prvič v sezoni nastopil na tekmi
svetovnega pokala in osvojil 22. mesto.
tošnja Planica je ena najlepših do sedaj, k čemur so še posebej pripomogli lepo vreme, fenomenalni rezultati naših
skakalcev in tudi manko dveh let, ko gledalcev v Planici ni
bilo, in ljudje so tega lačni. Glede rezultatov naših skakalcev ni kaj dodati. Sploh druga polovica sezone vključno z
olimpijskimi igrami je bila fantastična," je dejal nekdanji
smučarski tekač, tudi olimpijec. Planiški praznik si je ogledalo veliko gledalcev, med njimi so bili tudi vrhunski športniki, ki prihajajo iz drugih panog. "Že za včeraj mi je žal,
da nisem mogla biti tukaj, danes pa bi bil že res greh ne
priti. Skakalci so izjemni," je pred sobotno ekipno tekmo
pojasnila alpska smučarka Meta Hrovat, ki je svojo sezono
zaradi padca in poškodbe kolena zaključila predčasno.
Kranjskogorski občani so si tekme lahko ogledali brezplačno. Smučarski skakalci se bodo v Planico vrnili prihodnjo
sezono, ko bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju.

V Lunosu želimo omogočiti zdravo bivalno okolje v vsakem slovenskem domu, zato vam v posebni akciji
Prezračimo Slovenijo zagotavljamo do 50 % popusta ob nakupu revolucionarnih prezračevalnih enot
i-Vent, ki s pametnim upravljanjem s pomočjo mobilne aplikacije ali daljinca predstavljajo prihodnost
prezračevanja. Ne mečite denarja skozi okno: prezračujte pametno in učinkovito ter brez toplotnih izgub!
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56 let od zadnjega piska vlaka v Dolino
Dne 19. februarja 1966 je v časopisu Železar pisalo: »Dokončno je torej odločeno,
da bo v četrtek, 31. marca, zadnjič vlak odpeljal z Jesenic v Planico. Skoraj
ne moremo verjeti, da je res …« Ob obletnici je svoje vtise o zadnji vožnji vlaka
ter delu na železnicah strnil nekdanji strojevodja, 80-letni Vinko Šumi iz Rateč,
ki je 31. marca pred 56 leti v Rateče peljal dopoldanski vlak.
KARMEN SLUGA
»Železnica v Zgornjesavski dolini je
bila zgrajena leta 1870 in 14. decembra uradno predana v uporabo. Imela
je pomembno gospodarsko in vojaško
vlogo, ne nazadnje je bila edina povezava s svetom. Veliko vlogo je odigrala
tudi med prvo svetovno vojno za transport materiala in vojakov, ki so šli iz
Kranjske Gore nato čez Vršič naprej na
fronto. Od Jesenic do postaje Planica je
vozilo šest, v sezoni tudi sedem parov
vlakov. Ljudje so se vozili na delo, večinoma v železarno, pa tudi šolarji in
turisti. V svoji sestavi je imel vlak šest
vagonov. Edino na prvem vlaku zjutraj
iz Planice in na popoldanskem z Jesenic je bilo osem vagonov. En par je
imel v svoji sestavi tovorne vagone, saj
so v Dolino pripeljali gradbeni material, premog in tudi živino, odpeljali pa
hlodovino. Marsikdo je šel na sejem v
Brežice in od tam nazaj z vlakom pri-

Vinko Šumi na vlaku

peljal prašiče, ki jih je kupil. Iz Rateč pa
so celo do Trsta vozili kocke ledu,« zgodovino oriše Vinko Šumi in nadaljuje:
»Že kot otrok sem z zanimanjem opazoval vlake. Vedno bolj so me privlačili,
posebej so mi bili zanimivi možje na
lokomotivah. Da bi to postal, so bile
moje velike želje. Takrat je bil pogoj, če
si hotel postati strojevodja, kovinarski
poklic. Dve leti je bilo treba delati v delavnici pri vzdrževanju lokomotiv in
eno leto opravljati delo kurjača. V metalurški šoli sem se izučil za strojnega
ključavničarja in se zaposlil v takratni kurilnici Jesenice v lokomotivski
delavnici. Eno leto sem opravljal delo
kurjača. Prvega septembra 1964 sem šel
v šolo za strojevodje Kastav. Konec junija sem se po opravljenih zaključnih
izpitih vrnil na delovno mesto. Začel
sem voziti s strojevodjem mentorjem
do opravljenega praktičnega izpita.
Kot začetnik sem pokrival dopuste.
Dodelili so me na progo Kranj–Tržič.

Vinko Šumi
Ker je bila proga predvidena za ukinitev, sem 16. januarja 1966 z lokomotivo
53-027 peljal zadnje tri vlake na progi Kranj–Tržič. Pri odhodu zadnjega
vlaka iz Tržiča ob 15.15 se je na postaji zbrala množica ljudi, ob slovesu je
igrala godba na pihala.
Pred ukinitvijo planiške proge so na
relaciji Jesenice–Planica vozili samo
trije pari vlakov. Ukinitev prometa je
bila predvidena 31. decembra 1965, pa
so jo zaradi poletov v Planici podaljšali do 31. marca. Za planiške polete
je vedno vozilo od šest do osem izrednih vlakov. Tudi jaz sem za planiške
polete pred ukinitvijo proge vse tri dni
vozil izredni potniški vlak. Pri razporedu službe sem bil določen, da 31.
marca s kurjačem Antonom Kolacem
peljem zadnji dopoldanski vlak z Jesenic z lokomotivo 17-072 z odhodom
ob 6.21 in prihodom v Planico ob 7.10.
Ko sem dopoldan stal na lokomotivi,
sem premišljeval, ali res jutri ob tem
času na tej postaji ne bo več stal vlak.
Iz Planice sem odpeljal ob 12.48 in na
Jesenice pripeljal ob 13.32. Po planiški

progi sta peljala še dva vlaka. Toda z
zadnjim, ki je pripeljal ob 23.11 in sta
ga upravljala Jože Egart in kurjač Jure
Tokič, se je pripeljala velika množica
ljudi z zastavami, raznimi transparenti. Morali bi izstopiti že v Mojstrani, Kranjski Gori … Pa so prišli vse do
Rateč, da so pospremili vlak za zadnji
vožnji. Na enem od transparentov je
pisalo »Termit žre vse«. Seveda, takratni direktor se je pisal Mravlja ... Navzoči so bili pevci in godba na pihala.
Bilo je kot na pogrebu, zadnje slovo od
vlaka. Prazen vlak je iz Doline odpeljal
1. aprila. Strmeli smo vanj, slišali ropot in piskanje lokomotive, čez čas pa
je za njim vse utihnilo za vedno. Černetov Vid je v svoji knjigi zapisal: 'Kdor
zapravi kmetijo, je na noge ne postavi
nikoli več.' Tudi vlaka v Dolino ne bo
nikoli več.
Nekdaj je bila vožnja z vlakom udobna. Čakalnice na postaji so bile ogrevane, na vlakih udobna sedišča, sanitarije, vožnja je bila prijetna. Od 1.
aprila smo bili obsojeni na avtobusni
prevoz. Ceste so bile sprva slabe, potekale so skozi vasi, dva avtobusa sta se
na ozkih cestah komaj srečala. Gneča
je bila taka, da smo na avtobusih stali
nagneteni kot sardine.
Kdo se danes spomni, da je v Dolino
vozil vlak? Verjetno samo tisti, ki so
bili takrat stari tri ali več let. Ali kdo,
ki se pelje po kolesarski stezi od Mojstrane do Trbiža, pomisli, da je bila to
nekoč železniška proga?
Do ukinitve parne vleke sem vozil
parne lokomotive, potem pa električne lokomotive, opravljal sem delo
nadzornika lokomotiv. Zadnjih pet let
pa sem s parnimi lokomotivami vozil
muzejske vlake z Jesenic v Avstrijo do
Bač (Faak Am See) in Celovca, po goriški progi do Gorice, Sežane in Trsta, po
dolenjski progi do Karlovca in KočevIzžrebani nagrajenci nagrad
ne križanke,
objavljene v reviji Zgornjesavc'c dne 1.
marca 2022 z geslom PRESENEČENJE,
so: 1. nagrado, bon v vrednosti 40 EUR,
prejme Marija Žula iz Radovljice, 2. nagrado, bon v vrednosti 30 EUR, prejme
Marina Tomažič iz Ljubljane in 3. nagrado, bon v vrednosti 20 EUR, prejme
Breda Hanžek z Jesenic. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Postaja v Ratečah

Vozni red zadnjega dne
ja, ob 100-letnici proge Celje–Velenje,
Ljubljana–Kamnik. Najdaljša vožnja
pa je bila do Splita.
Dne 26. novembra 1992 sem zadnjič
peljal muzejski vlak z lokomotivo 33037 z Jesenic v Novo Gorico. Tam sem

zapustil lokomotivo, se poslovil, salutiral in rekel: 'Strojevodja še danes
in nikoli več.' In kot potnik sem se
odpeljal nazaj na Jesenice,« spomine
na svojo poklicno pot sklene Ratečan
Vinko Šumi.
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Letos v zeleni barvi
in z navijači
Letošnji 61. Pokal Vitranc je minil v
znamenju prisotnosti navijačev, zelene
barve, lepega vremena in odlično
pripravljene proge.
KARMEN SLUGA
Podkorenska strmina je letos gostila dve veleslalomski
tekmi. Mednarodna smučarska zveza je namreč želela
uravnotežiti število tekem v hitrih in tehničnih disciplinah. Na sporedu je bilo 18 hitrih in tehničnih disciplin, a je
bilo slalomov enajst, veleslalomov pa sedem. Zato je padla
odločitev, da tokrat v Zgornjesavski dolini pripravijo dva
veleslaloma. Vremenske razmere so to dopuščale, delavci
na progi so se znova izkazali, edini slovenski tekmovalec
Žan Kranjec pa je oba dneva zasedel 10. mesto. Navijači
so po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije covida-19 znova
dobili mesto v izteku proge. Zastave so vihrale, godbeniki igrali, iz grl pa je bilo slišati glasno navijanje. Občani
Kranjske Gore so si nedeljsko veleslalomsko tekmo za Pokal Vitranc lahko ogledali brezplačno.
Pokal Vitranc je bil letos obarvan v zeleno barvo. Ob progi,
v štartni hišici in v cilju so bili postavljeni številni panoji
s sloganom »I feel Slovenia«, prav tako so ga tekmovalci imeli na štartnih številkah, ki so bile obarvane zeleno.
Letos so namreč organizatorji sodelovali s Slovensko turistično organizacijo in Spiritom. Kot je povedala vršilka
dolžnosti direktorice STO Ilona Stermecki, je Pokal Vitranc
prireditev, ki ime Kranjske Gore in celotne Slovenije ponese širom po svetu. »Pred televizijske zaslone privabi gledalce z vsega sveta in prav privlačna naravna kulisa je vabilo,

Zbrane je na snežni plaži zabavala tudi skupina Mambo Kings. /
Foto: Nik Bertoncelj

Dobrodelni Grubin memorial. Od leve Jure Košir, Felix Neureuther,
sin Draga Grubelnika Maks in Mitja Dragšič. / Foto: Nik Bertoncelj
da turisti obiščejo našo deželo. Tudi naši vrhunski športniki so odlični ambasadorji slovenskega turizma.« Vršilec dolžnosti direktorja Spirit Slovenija Rok Capl pa je prav
tako poudaril pomembno povezavo športa in turizma. Za
sodelovanje s Pokalom Vitranc so se odločili, ker želijo najti čim več možnosti za promocijo Slovenije.
Poligon v Podkorenu se ponaša tudi z nekaj novimi investicijami. »Na tekmovalni progi je sedem novih snežnih
topov. Vsa oprema za zasneževanje zdaj omogoča zasnežitev proge v Podkorenu v 72 urah. Poleti in jeseni pa je Organizacijski komite Pokala Vitranc vodil pogajanja z lastnico
prostorov RTV hiše in dosegel dogovor o odkupu in predaji
tega dela nepremičnine. S tem so izpolnjeni vsi lastniški
pogoji za začetek gradnje večnamenskega objekta,« so sporočili iz OK Pokala Vitranc.
Tudi letos – sicer v nekoliko manjšem obsegu – niso pozabili
na sobotno zabavo. Zbrane je na snežni plaži v Kranjski Gori
zabavala skupina Mambo Kings. Že v petek pa je dogajanje v
Kranjski Gori po dveh letih znova popestril dobrodelni Grubin memorial. Tokrat so več kot 15.000 evrov zbrali za družino Jesenšek iz okolice Litije. »Vesel sem, da bomo družini
lahko pomagali k boljšemu življenju. Poleg denarja in avtomobila bodo prejeli novo kuhinjo z vso opremo, pa pohištvo
za otroške sobe in tudi tedenski oddih v toplicah. Vem, da je
Gruba ponosen na nas," je dejal pobudnik memoriala Rene
Mlekuž. Na progi in ob njej so se zbrala znana smučarska
imena: Felix Neureuther, Jure Košir, Mitja Dragšič, Alenka
Dovžan, Špela Pretnar, Mitja Valenčič, Andrej Šporn, Špela
Bračun, Bernard Vajdič, na progo pa se je podal tudi Maks
Grubelnik, sin Draga Grubelnika.
Prvo mesto na Grubinem memorialu je letos osvojil Boštjan Brus, na drugo mesto se je uvrstil Adam Bernard,
tretji je bil Dejan Pristovnik. V ženski konkurenci je prvo
mesto zasedla Anja Zalokar, druga je bila Patricija Demšar, tretja pa Tanja Žerjav. Po koncu tekmovanja se je dogodek nadaljeval na odru pod smučiščem, kjer so obiskovalce zabavali Joker Out, mladim rokerjem pa sta se kot
gosta presenečenja pridružila tudi Gregor Skočir in Tomi
Meglič.
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Odlični rezultati kegljačev med svetovno elito
Člani sekcije kegljačev na ledu pri Nordijskem društvu Rateče - Planica so preteklo uspešno sezono zaokrožili s sodelovanjem treh tekmovalcev v sestavi državne reprezentance na svetovnem prvenstvu v Rittnu v Italiji. V močni mednarodni konkurenci 25 držav
so bili rezultati glede na majhen nabor tekmovalcev v Sloveniji ter skromne priprave in
treninge odlični. Reprezentanco so sestavljali tekmovalci iz treh klubov: Rateč, Bleda in
Maribora. Za tri rateške tekmovalce Matjaža Kocjana, Mirana Slugo in Milana Požarja so
bili nastopi med najboljšimi kegljači na ledu na svetu dragocena izkušnja, z malo več
sreče bi lahko celotna reprezentanca posegla še precej višje. Uvrstitve v ekipnem delu
meta na daljavo na peto mesto, v moštvenem delu in ciljnem tekmovanju na osmo mesto ter v mešanih dvojicah na šesto mesto (člane sta zastopala Matjaž Kocjan in Milan
Požar) so zagotovo zavidanja vreden dosežek. Posamezno je v ciljnem tekmovanju Matjaž Kocjan zasedel 27. in Miran Sluga 29. mesto. V metu na daljavo je bil Milan Požar 21.
"Glede na majhno število registriranih tekmovalcev pri nas so ti rezultati pohvale vredni,
uvrstitve pa odlične,« je ob vrnitvi domov povedal Milan Požar. »Vodje reprezentanc
svetovnih velesil v tem športu, držav z veliko večjim številom tekmovalcev, so se prav
čudili, od kot nam takšni rezultati. Še posebej to pri velja za ženski del reprezentance,
kjer imamo v Sloveniji vsega osem registriranih tekmovalk. Na prvenstvu so bile odlične
četrte, v boju za sam vrh, za medalje. Glede na to, da je kegljanje na ledu sedaj olimpijski šport, potrebujemo nove tekmovalce, ki se bodo kalili za uvrstitev v reprezentanco.
Tudi za nas v Ratečah je to velik izziv, da se kdo iz naše sekcije uvrsti v reprezentanco na
naslednje olimpijske igre." J. R.

Vodja sekcije rateških kegljačev Milan
Požar na odprtju svetovnega prvenstva z
alpako, ki je spremljala vse reprezentance
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450
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Štiri tisoč kilometrov doživetij na motorju
V marcu je bil gost potopisnega predavanja v Aljažavem prosvetnem domu na
Dovjem domačin Nejc Urbanc.
JANKO RABIČ
Pri Kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje - Mojstrana po sproščanju ukrepov spet bolj na stežaj odpirajo
vrata Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem. Poleg gledaliških, glasbenih in drugih prireditev pozornost pritegnejo zanimiva predavanja in drugi dogodki. V marcu je
bil gost potopisnega predavanja domačin Nejc Urbanc, ki
je v pogovoru z Marselom Gombocem razkril zanimivo
pot z motorjem, dolgo štiri tisoč kilometrov. S partnerico
Barbaro Demšar nista imela določenih ciljev, le željo po
potovanju in novih dogodivščinah. "Samo v grobem sem
si izdelal v glavi načrt, kje bi vozila," je po predavanju povedal Nejc. "Pot naju je vodila skozi šest držav, Hrvaško,
Bosno, Črno goro, Albanijo, Makedonijo in Srbijo. Najprej
po Sloveniji čez Metliko, od obali do Makarske, Neum, skok

Uživali so v Planici
Po dveh letih so se otroci iz vrtca v Ratečah znova odpravili na
ogled kvalifikacij smučarskih skakalcev v dolini pod Poncami.
»Otroci so komaj čakali ta dan, čeprav gremo pogosto tudi med
letom v Planico. Izjemno smo uživali, zelo pa nam je bilo naklonjeno tudi vreme. Ob tem bi se radi zahvalili Zavarovalnici
Triglav za sponzorstvo. Kape, ki so jih otroci dobili, jih bodo še
dolgo spominjale na ta dan. Imeli smo se fantastično,« sta povedali vzgojiteljici Metka Šušterčič in Suzana Gregori. K. S.

Nejc Urbanc in Barbara Demšar v pogovoru z Marselom
Gombocem
v notranjost Bosne, Boka Kotorska, Ulcinj, preko Skadra v
Albanijo, Ohrid, Skopje, Beograd, Vojvodina …«
Vtisov in lepih doživetij je bilo za zvrhan koš. "Predvsem mi
je ostala v spominu prijaznost prebivalstva, menim, da se
to pri nas že kar malo izgublja. Posebej velja to za strežno
osebje, ni slabe volje, čeprav je situacija marsikje težja kot pri
nas. Vsi so nasmejani, vsi bi radi pomagali. Natakarji so profesionalni, prava stara dunajska šola. Bolj ko se pelješ proti
jugu, več okusov ima hrana. Tudi cenovno je bilo vse skupaj
ugodno. Pot naju je stala okoli 1200 evrov z vsemi stroški."
Pripetila pa se je tudi nevšečnost, k sreči brez hujših posledic. "Šlo je za manjšo nezgodo, z drugim voznikom sva
se malo nerodno srečala in ob umikanju je Barbara zadela
ob ograjo in polomila dva prsta na nogi. Lahko bi bilo dosti
hujše, sva jo kar dobro zvozila. Je pa tveganje povsod, z avtom, motorjem, kolesom ali peš."
Pri Nejcu ne manjka novih motorističnih izzivov. "Letos
pot v Grčijo, potem Bolgarija, Romunija Srbija, čez Madžarsko nazaj, prihodnje leto pa Normandija, Bretanija, Portugalska …«

Bor na stopničkah
Marca je na tekmah celinskega pokala v sezoni 2021/22 nastopil tudi Bor Pavlovčič, smučarski skakalec iz Mojstrane in eden
od ambasadorjev Teama Kranjska Gora. V finskem Lahtiju je
zasedel 11. in 15. mesto. Na finalu v Zakopanah pa mu je šlo
še bolje, saj je bil odličen tretji. Na preostalih dveh tekmah na
Poljskem pa je bil še peti in osmi. K. S.
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Ponudba lesenih izdelkov in razreza po meri

VELIKONOČNA DEKORACIJA

SET DVEH KUHINJSKIH DESK

vezana plošča različnih
debelin, naravna barva
(izdelki niso barvani)

smreka,
različne dimenzije

od 4,00 €

OGRAJNI ELEMENTI
nordijska smreka,
različne dimenzije

•
•
•
•
•

od 2,49 €

48,00 €

MEJNE PALISADE
impregniran bor
različne dimenzije

od 13,99 €

Police in razrez po meri
Kuhinjski pulti
Iverne plošče in iverali
Letve iz masivnega lesa
Lepljene plošče

www.slovenijales.si

SKOBLJANE LETVE
smreka,
različne dimenzije

od 2,58 €

OKROGLI STEBRIČKI, OKROGLICE
impregniran bor
različne dimenzije

•
•
•
•

od 3,99 €

LEPLJENE PLOŠČE
smreka/jelka,
različne dimenzije

od 4,89 €

CVETLIČNA KORITA
impregniran bor
različne dimenzije

od 65,99 €

Pohištvo po meri
Okovje in orodje
Lepila, barve in laki
Notranja vrata

0590 77 188
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Velik poudarek
na delu z mladimi

Velikonočni prazniki
Velikonočna nedelja bo letos 17. aprila. Kranjskogorski župnik
Janez Šimenc je povedal, da bodo bogoslužja ob velikonočnem
prazniku potekala v prisotnosti vernikov podobno kot pred
epidemijo, pozval pa je k osebni odgovornosti in spoštovanju
preventivnih ukrepov, kot so nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, spoštovanje medosebne razdalje. Za blagoslov velikonočnih jedi ni še povsem dorečeno, bo pa po vsej verjetnosti
zaradi zmanjšanja tveganja prenosa okužbe s koronavirusom
potekal zunaj. V Liznjekovi hiši v Kranjski Gori pa je v soboto, 2.
aprila, že bila izvedena etnološka delavnica izdelovanja tradicionalnih prajklov in peke prest. S. K.

Teniški klub Top Ten nudi odlične pogoje za vadbo
in trening tenisa. Vabljeni, da se jim pridružite.
Teniški klub Top Ten letos praznuje sedemindvajset
let obstoja in delovanja. Klub ima tudi status društva
v javnem interesu. Skozi obdobje vseh sedemindvajsetih let je v klubu teniško odraslo mnogo igralk in
igralcev, trenerjev, teniških sodnikov in marljivih prostovoljcev. Vsa leta največ pozornosti namenjajo delu
z mladimi. Šolo tenisa Sonček vsako leto obišče kar
veliko število otrok. V klubu nudijo možnost tudi otrokom, ki se odločijo za tekmovalni tenis.
Dejavnosti opravljajo na lokaciji kampa Kamne na
Dovjem. Vsa leta se trudijo, da zagotovijo odlične pogoje za vadbo in trening. Razpolagajo z enim peščenim igriščem in enim igriščem s trdo podlago, ki ga v
zimskem času tudi nadkrijejo in tako lahko dejavnosti
izvajajo čez celo leto.
Za strokovno delo skrbijo štirje licencirani trenerji.
Vodja šole tenisa je Lara Glavič, nekdaj uspešna tekmovalka. Glavno vodilo šole tenisa je družabnost, pestra vadba in zabavno učenje tenisa skozi igro. V klubu
začetnikom nudijo tudi brezplačno izposojo opreme.
Če vam je opisan način dela blizu, vas lepo vabijo, da
se jim pridružite.

Kuham domače
Kuharske delavnice KUHAM DOMAče bodo aprila, maja in junija
organizirane tudi v Triangel Boutique hotelu v Gozdu - Martuljku
v sodelovanju s kuharskim šefom Dejanom Trkuljo in lokalnimi
pridelovalci. V sredo, 6. aprila, bo delavnica priprave domačega kruha z rukolo, krompirjem in orehi. V torek, 12. aprila, boste pripravljali cmoke iz krompirjevega testa, v torek, 10. maja,
ješprenj s kranjsko klobaso in v sredo, 8. junija, ajdove krape
s skuto in hruško. Vse delavnice se bodo začele ob 16. uri, potekale pa bodo v živo (število mest je omejeno) in po spletu.
Prijave in več informacij: ambroz.cerne@ragor.si ali na številki
04 581 34 15. S. K.

Pot do izvedbe izziva Spartan Race Kranjska Gora hosted by I
Feel Slovenia ni bila ne kratka ne lahka, saj je načrtovano premiero odnesla epidemija, lani jim je uspelo izvesti manjši izziv
za ljubitelje tekov z ovirami iz Evrope, 21. in 22. maja letos pa bo
Kranjska Gora končno gostila popoln Spartan Trifecta Weekend
– s tremi stopnjami težavnosti prog za vse stopnje pripravljenosti tekačev, bonus izzivom za najmlajše in kupom zabavnih
vsebin tudi za navijače in obiskovalce dogodka. Podrobnejše
informacije in prijave so dostopne na http://bit.ly/SpartanKranjskaGora2022trifecta in https://www.facebook.com/SpartanRaceSlovenia. S. K.

Muzejski večer
Na muzejskem večeru v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani si boste v petek, 8. aprila, ob 18. uri ogledali nov dokumentarni film o Nejcu Zaplotniku, ki je bil posnet v režiji Planinskega društva Kranj. V filmu boste videli, kako so našega
izjemnega alpinista, pisca in človeka Nejca Zaplotnika doživljali
njemu najbližji sopotniki. Film vsebuje tudi originalne posnetke
legendarnega vzpona na Mt. Everest iz leta 1979. Predstavljen
bo tudi Nejčev alpinistični dnevnik. S. K.

TENIŠKO DRUŠTVO TOP TEN MOJSTRANA, ULICA ALOJZA RABIČA 42 A, MOJSTRANA

Spartan Race Kranjska Gora
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PROGRAMI: MINI SONČEK (5.–7. leta starosti)
MIDI SONČEK (8.–10. leta starosti)

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

VABLJENI VSI SONÈKI

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
telefon: 041 418 444, e-pošta: laraglavic67@gmail.com

1. n agrada: komplet brisača in torbica za obutev Top Ten
2. n agrada: 1-krat teniške žogice
3. nagrada: komplet (3) gripov za ročaj
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 22. aprila 2022,
na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NOVI

GRANDLAND
IZBERI GA, KO SI ŽELIŠ VSE


NAJVEČJA ZALOGA VOZIL OPEL V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS! PREVERITE PONUDBO!

Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti. Vsa nova vozila
so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva - če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km
pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR!

Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 € bonusa.

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

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

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

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

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,2–6,4 l/100 km, poraba električne energije: 15,1–15,5 kWh/100 km ter izpusti CO₂: 29–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0155–
0,0507 g/km. Trdi delci: 0,00032 g/km in število delcev: 0,1100 × 1011/km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa, ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Garancija povratnega odkupa velja za
vsa nova osebna vozila Opel: Corsa, Astra, Crossland, Grandland, Combo Life, Zafira Life in Insignia, za katera je kupoprodajna pogodba sklenjena od 25. januarja do preklica. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja
za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen.
Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala,
dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). Ob nakupu novega vozila Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega
vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna VIS d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega
rabljenega vozila. Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Slika je simbolna. Ponudba velja do 31.5.2022.

