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Plačilo do

24

obrokov

VAŠA
KUHINJA.
NAŠE
STROKOVNO
ZNANJE.
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

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.
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Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

2240
EUR
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št ni n a

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

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Avtorica vas
popelje v svet
sivke, rožmarina,
žajblja, lovora
in oljčnih listov.
Z navdušenjem
boste izdelovali
hidrolate,
pripravljali čaje,
kozmetiko,
izdelke za
aromaterapijo
in kuhali odlične
jedi z zelišči.
Presenetila vas
bo uporabnost
zelišč v prehrani
in negi domačih
živali ter hišnih
ljubljenčkov.

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

27
EUR
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Prejeli certifikat Voda iz pipe
Komunala Kranjska Gora je prejela certifikat Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica
komunalnega gospodarstva. Pomembno je zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe
bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.
SUZANA P. KOVAČIČ
S podeljevanjem certifikata Voda iz pipe želijo na Zbornici
komunalnega gospodarstva organizacije spodbuditi, da v
svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi
zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem želijo
širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo
in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.
Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo
za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.
Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan
Zupanc je certifikat Voda iz pipe pred kratkim podelil Komunali Kranjska Gora. »S certifikatom se podjetje zaveže
k trajnostnemu ravnanju, k spodbujanju pitja vode iz pipe,
k neuporabi predpakirane vode v smislu družbene odgovornosti, ker se s tem zmanjšuje količina odpadkov, po
drugi strani pa se javnosti sporoči, da imamo v Sloveniji
kakovostne vodne vire in da ni potrebe, da posegamo po
predpakirani vodi. Komunalna podjetja so tukaj še posebej
specifična, ker se s tem certifikatom zavežejo, da bodo tudi
v prihodnje skrbela za to, da bo vsem občanom na voljo
pitna voda 24 ur na dan vse dni v letu,« je poudaril Zupanc.

Župan Janez Hrovat je poudaril, da je občina
Kranjska Gora ena redkih občin pri nas, kjer je
zagotovljene zadosti čiste, zdrave pitne vode
po vseh naseljih. »To je delo generacij, to je
vlaganje občine skozi čas in se zahvaljujem
vsem zaposlenim, ki so na komunali skrbeli in
skrbijo za vodne vire, vodovodni sistem, vsem
svojim predhodnikom, ki so imeli vizijo, da se
sistem razvije do tega nivoja. Čestitam vsem, ki
ste kakorkoli prispevali k prejetju certifikata.«
»Izredno sem vesel, da nam je uspelo vsem občanom zagotoviti oskrbo s pitno vodo brez omejitev, redukcij, prekuhavanja, in to v času največje suše v zadnjih stotih letih.
Avgusta je minilo leto dni, kar smo zaključili sanacijo Jureža. V nalivih, ki so bili v tem letu, se je izkazalo, da zadeva
deluje nemoteno in voda ne zakali niti do dovoljene mejne
vrednosti. Investicija v sanacijo Jureža je stala 180 tisoč
evrov, od tega smo pridobili 120 tisoč evrov nepovratnih

Sebastijan Zupanc in Blaž Knific ob prejemu certifikata Voda iz
pipe / Foto: Tina Dokl
sredstev. Uspelo nam je s skupnimi močmi,« je povedal
direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific in omenil še
letošnji največji projekt na področju oskrbe z vodo v občini, gradnjo 600-kubičnega vodohrana Alpina v vrednosti
enega milijona evrov, 450 tisoč evrov pa bodo dobili nepovratnih sredstev. Novi vodohran bo skupaj z obstoječim
vodohranom imel »vodne zaloge za 750 kubičnih metrov,
kar bo zadostovalo za nekaj naslednjih rodov«.
»Že v letih 2021 in 2022 nam je vodne izgube uspelo zmanjšati za več kot dvajset litrov na sekundo, kar je izredno veliko. Bili smo druga komunala skupaj z občino, ki je vodila
projekt laserskega snemanja defektov skupaj s še tremi
občinami, in lahko rečem, da smo bili pri tem projektu
zelo uspešni in večino defektov, ki so bili označeni skozi
laserski posnetek, že sanirali. Letos smo samo v Kranjski
Gori pri odpravi enega defekta zmanjšali vodno izgubo za
pet litrov na sekundo.« Kot je še poudaril Knific, minevata
dve leti, kar so vodne vire sanirali do tolikšne mere, da ni
več potrebno prekuhavanje vode, razen v Srednjem Vrhu,
kjer pa so maja letos postavili filter v primeru kaljenja in
tako poskrbeli za prav vse občane v občini Kranjska Gora,
da pijejo čisto kvalitetno vodo iz pipe.
Zaloge vode so izrednega pomena tudi v primeru požarov.
»Glede na pomen požarne vode in hidratnega sistema
veliko pozornosti namenjamo tako zalogam vode kot izboljšavam in nadzorovanju sistema, ki ga za nas izvaja
zunanji izvajalec.«
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Drage občanke, spoštovani občani
Spet je zazvonil šolski zvonec in brezskrbnih počitnic za
naše otroke je konec, smo rekli včasih. Sedaj pa prenekateri nadobudni, znanja in družbe željan mladostnik komaj
čaka, da spet pride v stik s prijatelji, sošolci in ne nazadnje
učitelji, ki nam staršem in skrbnikom pomagajo izoblikovati te čudovite mlade ljudi v odgovorne posameznike. Prav

vsi smo v naši občini lahko ponosni na infrastrukturo v
šolstvu, pa naj bodo to vrtci, obe šoli, igrišča, šolske poti in
vse ostalo, kar pod to spada. Vse to je rezultat dolgoletnega
razumevanja vseh mojih predhodnikov, ne le v naši novi
občini, ampak že prej. Resnično ponosen sem, da tudi v
Mojstrani zaključujemo kompletno rekonstrukcijo starega
vrtca. Ta bo skupaj z lansko leto odprtim prizidkom nudil odlične pogoje za proces vzgoje predšolskih otrok tako
malčkom kot tudi zaposlenim. Istočasno pa bo kot češnja
na torti zgrajeno in v uporabo dano novo športno igrišče ob
osnovni šoli. Igrišče bo na mestu starega, vendar mnogo
večje, dimenzijsko primerno za športne igre, prevlečeno s
tartanom ter obdano s tekaškimi stezami in manjšo tribuno za navijače. Še posebej nas veseli dejstvo, da bomo
oziroma smo za opisane investicije pridobili skoraj 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.
Naj vas na tem mestu še prosim za potrpežljivost ob velikem številu gradbišč po celi občini, saj se lotevamo celovite sanacije cestnega sistema, ki pa zajema skoraj povsod

tudi menjavo inštalacij, ki zadeve ne le podražijo, ampak
jo predvsem podaljšajo. Seveda ne morem mimo dejstva,
da tako kot vsi v gradbeništvu tudi občina iz dneva v dan
doživlja presenečenja v obliki visokih cen gradnje in seveda tudi pomanjkanja gradbenih skupin.
No, poletna sezona je za nami in kljub dobrim turističnim
rezultatom in obisku je bil marsikateri od vas, občanov,
oviran v svojih osnovnih dnevnih opravkih in poslu. Veliko dodatno obremenitev nam je ponovno povzročalo zapiranje predora Karavanke, ki dobesedno požene reko pločevine skozi našo dolino in nas ohromi. Marsikdaj je treba
čakati dolgo časa, da sploh prečkaš cesto ali se vključiš v
promet. Kot pozitivna pa se je pokazala ureditev vseh štirih krožišč, ki so pripomogla k temu, da niso več nastajali
zastoji. Občina velike napore vlaga tudi v realizacijo preostalega dela pločnika v Gozdu - Martuljku, ki, upam, steče
še letos.
Jesen s svojo pestro paleto barv nas spet namerava tako
kot vsako leto bogato obdariti, zato jo izkoristite za kakšen
sproščujoč sprehod, morda izlet s kolesom. Povabim pa
vas na tradicionalno srečanje treh dežel, narodov in kultur
na Tromejo v nedeljo, 11. septembra, kjer bodo marljivi člani Turističnega društva Rateče - Planica skupaj z Avstrijci
in Italijani po dveh letih odpovedi zaradi covida ponovno
organizirali ta čudoviti shod.
V upanju na lepo in mirno jesen vas lepo pozdravljam
Jani Hrovat, župan

OBČINA KRANJSKA GORA

POZIV ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, občinska komisija Občine Kranjska Gora za
ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2022 na
prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.
Oškodovanci dostavijo izpolnjene vloge do vključno srede 7.
9. 2022. Izpolnjeno vlogo lahko oddajo osebno v sprejemno
pisarno občine Kranjska Gora, lahko po pošti na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora
ali elektronski pošti na naslov obcina@kranjska-gora.si.
Poziv za zbiranje vlog je objavljen na občinski spletni strani
https://obcina.kranjska-gora.si/objava/664057.
Po prejemu vlog bo občinska komisija opravila terenske
oglede in ocenila škodo ter posredovala podatke na Upravo
RS za zaščito in reševanje.
ŽUPAN
Janez Hrovat
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Nekaj več in pa veliko bolje
... je poudarek nove vizije turizma na načelih bisfernega območja Skupnosti
Julijskih Alp, kjer je Kranjska Gora ena vodilnih destinacij. Več o tem v pogovoru z
direktorjem Turizma Kranjska Gora Blažem Vebrom, pa tudi o tem, kakšna je bila
poletna sezona, ter o projektih, vrednih podpore.
SUZANA P. KOVAČIČ
ͰͰ Ste zadovoljni z letošnjo poletno
sezono?
Lahko rečem, da glede na pretrese v
zadnjih dveh letih, nestabilno gospodarsko in politično situacijo, pomanjkanje kadrov in številne druge izzive,
s katerimi se srečujejo ne samo turistična podjetja, sem. V prvi polovici
leta smo glede na skupno število nočitev za približno pet odstotkov presegli
leto 2019. Primerjave z zadnjima dvema letoma pa skoraj ni mogoče narediti, saj je bila samo lani do začetka
poletne sezone turistična panoga zaprta zaradi protikoronskih ukrepov.
ͰͰ Kaj goste najbolj pritegne, po čem
največ povprašujejo?
Kot Turizem Kranjska Gora si že nekaj
let prizadevamo, da ponudbo naslavljamo na interesne skupine, in ne na
posamezne države. Tako je naš fokus
usmerjen predvsem v tiste goste, ki se
prepoznavajo v aktivnostih v naravi,
doživetjih, ki jih ponujamo čez celo
leto.
ͰͰ A kako navdušiti goste za obisk
čez celo leto?
Smo ena redkih destinacij, ki lahko
marsikaj ponudi tako pozimi kot poleti. Veliko dela smo vsi skupaj vložili
v to, da tudi zima ni več samo sinonim za smučanje, ampak ponuja obiskovalcem in občanom različne aktivnosti v naravi (tek na smučeh, ledno
plezanje, krpljanje, sprehodi v naravi ...). Vsekakor pa glavni motiv za
obisk še vedno ostaja smučanje. V Turizmu Kranjska Gora z optimizmom
gledamo v prihodnost, predvsem ker
se veliko vlaga v gradnjo nove infrastrukture, novih prog in njihovo povezljivost. Izredno smo veseli razmišljanja in dejanj lastnika smučišča tako

Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber / Foto: Tina Dokl
v Kranjski Gori kot Mojstrani. Poletje
že nekaj let predstavlja najmočnejši
steber, predvsem zaradi trajanja dolžine sezone od aprila do oktobra ter
pestrosti ponudbe.
Posebni zgodbi pa sta pomlad in jesen. Tako zadnjih nekaj let v to obdobje uspešno umeščamo večje
prireditve, ki zapolnijo upad povpraševanja s strani individualnih gostov.
Verjamem, da bomo kmalu postali
najmočnejša celoletna destinacija
v Sloveniji, to je tudi predpogoj, da
zmanjšamo našo odvisnost od visoke
sezone, kjer seveda največkrat prihaja
do prekomernega obiska.
ͰͰ Ali destinacija prenese tak pritisk, so razmere še vzdržne?
Do letošnjega leta, ko se je obisk ne
samo Kranjske Gore, ampak celotne
regije nenehno povečeval, je bilo v
povezavi s tem večkrat zaslediti tudi
izraz masovni turizem. Po mojem

osebnem prepričanju prepogosto v
negativni konotaciji. Izraz preprosto
povedano opredeljuje zgolj vnaprej
organiziran način potovanja večjega
števila ljudi na določeno lokacijo. S
tem se skoraj povsem eliminira faktor presenečenja, obenem pa na dolgi rok vzpostavlja partnerski odnos
med organizatorji potovanj, prevozniki, namestitvenimi obrati in lokalno
skupnostjo. Verjetno nekaj, kar si verjetno želimo vsi.
V situaciji, s katero se trenutno soočamo, pa govorimo o prekomernem
turizmu. Spopadanje s tem je izredno
težko, ker gre v večini primerov za
nekontroliran dnevni prihod večjega
števila obiskovalcev kot posledica zunanjih dejavnikov, na katere nimamo vpliva (lepo vreme ...). Zato smo
kot ena prvih turističnih destinacij v
Sloveniji začeli skupaj z občinskimi
službami aktivno delati ne zgolj na
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promociji destinacije, ampak predvsem na upravljanju le-te. Tu imam
v mislih predvsem urejanje prostora,
izgradnjo nove turistične infrastrukture, sodelovanje med različnimi deležniki ipd. Seveda pa se zavedamo,
da tovrstnih problemov ne moremo
reševati lokalno, ampak zgolj z regijskim povezovanjem.
ͰͰ Kako se v te aktivnosti vključuje
Skupnost Julijskih Alp, katere del
ste?
Zaradi prekomernega turizma smo
naredili razvojni načrt za biosferno
območje Julijskih Alp kot trajnostne
turistične destinacije. Velik dosežek je
bil, da smo se s predstavniki tako različnih in močnih blagovnih znamk,
kot so Bled, Bohinj, Kranjska Gora,
Dolina Soče, dogovorili, da bomo sledili nacionalni strategiji 'nekaj več in
veliko bolje'. Za leto 2022 smo predstavili novo vizijo turizma na načelih
bisfernega območja. Ta se odmika od
merjenja števila turistov in prenočitev ter se namesto tega osredotoča na
to, kako lahko turizem koristi okolju
in lokalnim skupnostim.
Ključni strateški cilji za postpandemski turizem so večja odpornost, dodana vrednost in odgovornost turizma
za trajnostni razvoj, vzpostavitev turizma kot generatorja trajnostne preobrazbe lokalnega gospodarstva z novimi oblikami merjenja in poročanja
ter močnejši prispevek k ohranjanju
naravnega in družbenega okolja.
ͰͰ Kaj je narejenega v občini v tej
smeri?
Prvi konkretni korak je bila vzpostavitev mirujočega prometa in prometnega režima, ki je zapisan v lani sprejeti
Celostni prometni strategiji občine
Kranjska Gora. S skupnimi močmi
(občino, Komunalo, Infrasportom,
MIR) smo po naši oceni uspešno zagnali plačljiv parkirni režim. Namen
je bil, da se zmanjša, omeji pretok
osebnih vozil v centre vasi s sistemom parkirnih con, obenem pa to ne
vpliva na gibanje in možnost dostopa
do osnovnih storitev našim občanom.
Ključno je izvajanje aktivnega nadzora, zato smo zaposlili dodatne tri

osebe, ki dnevno skrbijo za pretočnost
prometa, nadzor nelegalnega parkiranja in izvajanja plačil na plačljivih
javnih parkirnih mestih. Kot sem že
večkrat poudaril, gre za »živ« sistem,
tako da ves čas bdimo nad izboljšavami in razvojem sistema. Pred nami je
še veliko nalog, vendar vedno je treba
nekje začeti.
ͰͰ So s tem še kakšne težave?
Veseli me, da smo kot ena prvih slovenskih občin pristopili k napredni
tehnologiji, ki omogoča plačevanje
parkirnine brez gotovine, s tem smo
se izognili večjemu številu zaposlenih, ki bi morali avtomate dnevno
prazniti, visokim stroškom vzdrževanja in vandalizma, predvsem pa
visokim stroškom hranjenja, prevoza
in pologa denarja. Poleg tega gre za

Skupaj s Spirit Slovenija in mariborsko univerzo za zdravstvene vede
izvajamo projekt klimatskega letovišča, kar bo osnova za privabljanje
obiskovalcev, ki poleg narave cenijo
tudi kulturno krajino, običaje in kulturo ljudi, ki tu živijo. Interesi za vlaganje so, vse pa mora biti usklajeno s
sprejeto strategijo, ki jo zagovarjamo
zadnja leta. Želimo si, da obiskovalci,
ki prihajajo k nam, v našo »dnevno
sobo«, upoštevajo pravila, ki veljajo v
naši hiši, ter se obenem čudijo urejenosti in gostoljubju.
Pripravljamo mrežo e-urbanih koles,
s katero bomo povezali Rateče, Kranjsko Goro, Gozd - Martuljek, Mojstrano
skupaj s podjetjem Nomago, da zagotovimo možnost prestopanja iz kolesa
na javni potniški promet. Pri Kompa-

»Kot ena prvih turističnih destinacij v Sloveniji smo začeli
skupaj z občinskimi službami aktivno delati ne zgolj na
promociji destinacije, ampak predvsem na upravljanju lete. Tu imam v mislih predvsem urejanje prostora, izgradnjo
nove turistične infrastrukture, sodelovanje med različnimi
deležniki ... Seveda pa se zavedamo, da tovrstnih problemov
ne moremo reševati lokalno, ampak zgolj z regijskim
povezovanjem.«
stoodstotno transparentnost in to so
argumenti, ki so prevladali.
Zaradi tega ukrepa, ki prinaša tudi dodatna sredstva občini, se bo investiralo v izgradnjo parkirišč, zagotavljanje
mirnih in peš con. Načrtujemo vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti
na vstopu v Kranjsko Goro, iz katerega
se bo dostopalo v vse naše kraje in bo
osebni avto nadomestil javni potniški
promet, e-kolo ...
ͰͰ Nekaj poudarkov o tem, kaj vse še
pripravljate ...
Izredno nas veseli, da smo na Turizmu
Kranjska Gora skupaj z novo koordinatorico vzpostavili kolektivno blagovno
znamko Kranjska Gora Vrhunsko. Da
dejavnosti, kot so kmetijstvo, obrt, storitve ..., povežemo in da občanom, ki
delajo v gospodarstvu in kmetijstvu,
zagotovimo, da bodo zaradi turizma,
ki je naša glavna gospodarska panoga,
imeli neposredno korist.

su in Koroni v Kranjski Gori ter v Gozdu - Martuljku je sistem že postavljen,
zdaj ga urejamo na Trgu olimpijcev v
Mojstrani. Naprej bo šla povezava vse
do Trbiža in Podkloštra.
V Gozdu - Martuljku je občina na lokaciji otroškega igrišča ('recepcija')
odkupila zemljišče za manjši gostinski objekt in trgovinico za prodajo
in izposojo športne opreme za ferate. To bo osrednji prostor, izhodišče
za ferate in Martuljške slapove, z
izgradnjo dodatnega parkirišča pod
državno cesto bo tudi navezava s hotelom Triangel.
Ena prednostnih nalog je tudi konjeniška pot med Ratečami in Mojstrano,
projekt je že pripravljen. Jeseni nadaljujemo aktivnosti v poleti odprtem
središču The Hub v Kranjski Gori, kjer
bomo zagotavljali pogoje za druženje,
delo in razvoj različnih računalniških
znanj, predvsem za mlade.

8 | Šola

Da bi šolsko leto končali v šolskih klopeh
Šolski razredi so se znova napolnili, Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana
v novem šolskem letu obiskuje 190 učencev, od tega 21 prvošolcev. Tudi vrtec je
poln otroškega živžava ...
SUZANA P. KOVAČIČ
Osnovno šolo 16. decembra Mojstrana v novem šolskem letu obiskuje 190
učencev od prvega do devetega razreda. Kot je povedala ravnateljica Darja
Pikon, imajo deset oddelkov, od tega
dva deveta razreda, prvič pa je šolski
prag prvega septembra prestopilo 21
prvošolcev. Prisrčen sprejem so jim
pripravili že dopoldne z nagovorom
ravnateljice, kulturnim programom
in pogostitvijo, policisti pa so jim razdelili rumene rutke in jih podučili o
varnosti na šolski poti.
Vrtec v novem šolskem letu obiskuje
97 otrok. Otroci so v šestih oddelkih,
od tega sta dve skupini jasli, vsi oddelki pa so polni. Šlo je na tesno, a
so k sreči lahko sprejeli vse vpisane
otroke.
Ravnateljica Pikonova je omenila tudi
gradnjo novega sodobnega zunanjega
športnega igrišča ob šoli, s podlago iz
tartana in s tribunami. Poteka tudi
obnova obstoječega (starega) dela vrtca, zato imajo do zaključka del dva

Prisrčen sprejem prvošolcev v OŠ 16. decembra Mojstrana / Foto: Nik Bertoncelj
oddelka vrtca v šoli. »Žal se je gradnja
zaradi covida, težav z nabavo materialov malo zavlekla, se pa že zdaj veselimo odprtja igrišča in prenovljenega
starega dela vrtca, oboje predvidoma
do 15. oktobra.«

Gradnja novega zunanjega športnega igrišča pri šoli / Foto: Nik Bertoncelj

Njena popotnica, predvsem pa srčna
želja ob začetku šolskega leta 2022/23
je predvsem ta, da bodo šolsko leto
končali v šolskih klopeh, kot so ga
tudi začeli. »... brez pretresov, mehurčkov, obveznih testiranj zaradi
korone. Želimo biti odprti, želimo, da
pouk normalno teče naprej in da tudi
učitelji lahko normalno opravljamo
svoje poslanstvo in poklic. Želimo sodelovati s krajem, z drugimi ljudmi
okrog sebe, kajti težki dve leti sta pustili posledice. Želimo si normalnih
časov, takšnih, kot smo jih bili vajeni
v preteklosti,« je podelila Darja Pikon,
ki so ji marca zaupali še tretji petletni mandat vodenja šole. Pohvalila je
dobro sodelovanje z Občino Kranjska
Gora, vodstvom občine, za posluh z investicijami še posebej v zadnjih dveh
letih ... »Šola je ogledalo kraja, središče kulturnega in drugega dogajanja.
Veselimo se lepih novih prostorov, še
boljših pogojev in opreme za kvalitetno izvajanje pouka,« je sklenila.
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Šola naj bo spodbudno okolje
Šolsko leto se je začelo in šolarji so spočiti ter željni novega znanja znova sedli v
šolske klopi. Kranjskogorski hram učenosti jih letos obiskuje več kot dvesto. Nekaj
vprašanj smo zastavili ravnatelju Milanu Roglju.
KARMEN SLUGA
ͰͰ Koliko učencev v novem šolskem
letu obiskuje kranjskogorsko šolo?
Koliko je prvošolcev?
V novem šolskem letu bodo Osnovno
šolo Josipa Vandota Kranjska Gora
obiskovali 203 učenci. Prvošolcev je
letos 19.
ͰͰ Kakšen program ste pripravili za
prvošolce?
Prvošolce in njihove starše smo sprejeli pred vhodom v šolo. Tam sta jih
pozdravili razredničarka Barbara Puš
in druga učiteljica Tjaša Oven. Policist
jim je nadel rumene rutice in podaril
odsevnike. V razredu so spoznali učiteljici in se pogostili s torticami. Po
uvodnem spoznavanju pa so si ogledali igrico, ki sta jo pripravili naši učiteljici. Na koncu so se fotografirali z
razredničarkama in starši.
ͰͰ Koliko otrok je vpisanih v vrtec
Kekčevi junaki?
Vrtec bo obiskovalo 113 otrok. Sprejeli
smo vse vpisane.
ͰͰ So poleti na šoli potekale kakšne
investicije?
Opravili smo nekaj del oziroma nakupov: prebelili smo učilnice 1., 2., 3., 4.
in 5. razreda, učilnico za angleščino,

Učenci od 2. do 9. razreda so se prvega septembra zbrali pred šolo, kjer so poslušali
himno, pozdravil jih je ravnatelj, nato pa so se z razredniki odpravili v učilnice.
glasbeno učilnico, zbornico, stopnišče
od zbornice v 2. nadstropje … Zamenjali smo talne plošče pred vhodom v
šolo, kupili nov pralni stroj za pranje
odej ter podlog na ležalnikih, popravili smo pomivalni stroj v kuhinji, zamenjali vsa vrata v starem delu vrtca,
sanirali klančino do kuhinje, popravili ogrevanje v vrtcu v Ratečah …
ͰͰ V začetku prihodnjega leta bo v
občini kar nekaj velikih športnih
tekmovanj: Zlata lisica, Pokal Vitranc, FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, zaključek skakalne sezone … Boste v okviru šole

V prvem razredu na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora je 19 učencev (11 deklic in 8 dečkov).

organizirali oglede teh tekem, bodo
otroci šli navijat?
V okviru dnevov dejavnosti si bomo
ogledali tekmovanja nordijskega
svetovnega prvenstva v Planici in
zaključka skakalne sezone v Planici,
morda pa bomo obiskali tudi smučarske tekme.

»Iskreno se zahvaljujem
'kranjskogorskim kamenčkom'
– združenju podjetnikov, ki
je tudi v tem šolskem letu
podarilo šolske potrebščine za
učence, ki prihajajo iz socialno
ogroženih družin. Takih otrok
je 14 in prihajajo iz desetih
družin.«
ͰͰ Kakšna je vaša popotnica učencem, staršem in učiteljem za novo
šolsko leto?
Učencem želimo, da bodo začutili
našo šolo kot spodbudno okolje, v katerem se dobro počutijo, se družijo,
veliko naučijo in so uspešni. Verjamemo, da je vsak učenec lahko uspešen,
le odkriti moramo njegove sposobnosti, ga spodbujati in spoštovati.
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Narava govori sama zase
Zgornje Rute so na zadnjo avgustovsko soboto gostile 51. srečanje gorenjskih
turističnih delavcev, kjer so člani turističnih društev dobili priložnost za ponovno
snidenje in zabavo.
NIKA TOPORIŠ
Turistično društvo (TD) Gozd Martuljek je skupaj z Gorenjsko turistično
zvezo organiziralo že 51. srečanje
gorenjskih turističnih delavcev, na
katerem so se sestali stari znanci
in člani TD. Prvotni namen srečanja
je bila poleg druženja in izmenjave medsebojnih izkušenj podelitev
priznanj za obletnice delovanja TD,
najbolj prizadevne člane, najlepše
urejene izletniške kraje in najlepše
gorenjske nageljne.
»TD Gozd Martuljek je dokaj mlado
turistično društvo, ki deluje od leta
2000 dalje. Čeprav je Gozd - Martuljek majhna vas, je zelo razpotegnjena in TD deluje z željo po povrnitvi slovesa turističnega kraja in

Predsednica TD Gozd Martuljek Cvetka
Pavlovčič / Foto: Primož Pičulin

Priznanja Gorenjske turistične zveze / Foto: Primož Pičulin
obuditvi kulturne dediščine,« je o
društvu povedala njegova predsednica Cvetka Pavlovčič. Poudarila
je, da se skupaj s prostovoljci trudijo ohranjati tradicionalne prireditve, kot so kresovanje, kostanjev
večer, pustovanje, pohod z baklami na Srednji Vrh in mnoge druge.
»Kljub temu da nimamo luksuznih
hotelov in tako pestre turistične ponudbe kot drugi kraji, je narava tista, ki vabi številne turiste, in lahko
bi rekli, da govori sama zase,« je še
povedala Pavlovčičeva.
V okviru srečanja je zbrane pozdravila predsednica Gorenjske turistične
zveze Lucija Kavčič, ki je izrazila navdušenje nad udeležbo in organizacijo
srečanja ter pozvala k prijetnemu večeru. Svojo podporo pa je izkazal tudi
župan Občine Kranjska Gora Janez
Hrovat: »Vesel sem, da gostimo cvet
gorenjskega turizma in vse, ki na
Gorenjskem premikate meje mogočega in nudite gostom vse tisto, kar
si predstavljajo, da bodo dobili.« Ker

v letu 2022 mineva 150 let od rojstva
arhitekturnega mojstra Jožeta Plečnika, so predstavili tudi knjižico Plečnik na Gorenjskem, katere avtorica je
Mirjam Pavlič.
Priznanje za najlepše urejene izletniške kraje si je poleg drugih prislužila
tudi Kranjska Gora, ki je z novo sprehajalno potjo, uvedbo novih parkirišč
za avtodome, prenovitvijo hotela Razor in urejenostjo kolesarskih ter sprehajalnih poti olepšala svojo podobo.
Kar 14 jih je prejelo priznanje za prizadevno dolgoletno delo in članstvo v TD
in mednje sodijo tudi Klavdija Gomboc iz TD Kranjska Gora, Ljuba Arih in
Maja Jerovšek iz TD Gozd Martuljek ter
Eko Rutaršce za idejo, pobudo in pridobitev Rutarške poti za Savo. Podelili
so tudi priznanja za najlepše gorenjske nageljne in naj gorenjske vrtove.
V okviru srečanja so domačini pripravili prijeten kulturni program, ki ga je
povezovala Nataša Mrak, manjkalo pa
ni niti humorističnih vložkov in glasbenih popestritev.
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Novo postajališče
za avtodome
V neposredni bližini Korone v Kranjski
Gori bodo kmalu odprli nadstandardno
postajališče za avtodome (PZA).
SUZANA P. KOVAČIČ
Novo postajališče za avtodome ima 19 boksov, uradno ga
bodo odprli sredi septembra. »To bo prvo avtonomno postajališče, kjer bo po namestitvi opreme možno avtomatsko zaračunavati tudi turistično takso. PZA ima nadstandardne parcele, ki imajo oskrbo s pitno vodo, urejen izpust
sive vode, Wi-Fi ...,« je povedal direktor Turizma Kranjska
Gora Blaž Veber in pojasnil: »Eden od trendov, ki se izrazito
povečuje v zadnjih desetih letih, je obisk destinacij z avtodomi. Avtodomarji so seveda dobrodošli, vendar v okvirih,
ki jih dolina premore. Zato z izgradnjo novega postajališča
umeščamo in dopolnjujemo kapaciteto postajališč v prostor, ki je bil pred tem povsem neurejen. Si pa nikakor ne

Do nadaljnjega v ZD Jesenice le
dva pediatra od treh

Zaradi daljše odsotnosti pediatra dr. Krajnika bosta v Zdravstvenem domu (ZD) Jesenice predvidoma do novega leta v
tamkajšnjem otroškem dispanzerju redno delovali le dve od
treh pediatričnih ambulant. »Za male paciente, ki so opredeljeni pri dr. Krajniku, bomo s pomočjo specializantke pediatrije iz
ZD Jesenice ter pediatrinje iz ZD Bled zagotovili nadomeščanje
ob ponedeljkih in petkih dopoldne. Na te dneve boste otroka
naročili na pregled enako kot doslej, na telefon 04 5868 105 ali
po e-pošti pediater.krajnik@zd-jesenice.si. Ob torkih, sredah
in četrtkih bosta nujne primere obravnavali pediatrinji, ki že delujeta v otroškem dispanzerju ZD Jesenice. Ob sredah popoldne
bo dispanzer zaprt. Urnik se bo lahko spreminjal tudi za četrtek
in petek popoldne,« so sporočili iz ZD Jesenice in dodali, da
bo preventivna dejavnost, to je posvetovalnica za dojenčke in
šolski sistematski pregledi, potekala normalno. Starši bodo po
e-asistentu prejeli obvestilo o tem začasnem obdobju s prošnjo
za razumevanje in sodelovanje. V ZD Jesenice so pripravili tudi
nekaj priporočil, ko kakšno stanje starši lahko poskusijo rešiti
sami (npr. ob pikih komarjev, otrokovem nekajdnevnem prehladu brez vročine ali brez težkega dihanja, manjših odrgninah in
praskah, raznih izpuščajih, zaradi katerih otrok nima težav, se
ne slabšajo in ob intenzivni negi z negovalnimi mazili izginejo v
roku enega tedna ...). V nujnih primerih, ko ambulanta ni dostopna, se obrnite na Urgentni center Jesenice. S. K.

Umestitev novega postajališča za avtodome v prostor
/ Foto: Turizem Kranjska Gora
želimo, da postanemo raj za lastnike avtodomov, še manj
najemnikov avtodomov. Naša prioriteta so nastanitveni
obrati in obstoječi kampi, kjer že, poleg lokacije pod žičnico
v Kranjski Gori in Nordijskega centra Planica, gostijo avtodomarje. Tolerance do nelegalnega parkiranja pa ni več,«
je odločen Veber.

Podjetje AŽMAN,D.O.O.,LESCE,
vabi k sodelovanju:

AŽMAN d.o.o.

KUHARJA/KUHARICO
Pogoji:
IV. stopnja izobrazbe
1-3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu
priprava jedi/malic za zaposlene;
izvajanje standardov, navodil in normativov s področja
gostinstva;
izvajanje HACCP standardov s ciljem primernega ravnanja
in shranjevanja živil;
zagotavljanje reda in čistoče v kuhinji in skladiščnih prostorih;
druga dela po navodilih nadrejenega.

.
.
.
.
.
.
.
Nudimo:
delo v mladem kolektivu,
. dinamično
od ponedeljka do petka od 7-15 ure,
. delo
dela: LESCE,
. lokacija
prosti vikendi in prazniki,
. zaposlitev
za nedoločen čas z 3-mesečnim poskusnim delom.
.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema
kadrovska služba na naslovu: nada.homar@azman.si
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz jeseniške in radovljiške
občine.
Rok prijave je 8 dni od objave.
Kandidati lahko dodatne informacije pridobijo na tel. št.
051 445 033.
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Zgodovina, vredna dostojnega spomina
»Tu je naša zgodovina, vredna našega dostojnega spomina,« pravi Mihael Kersnik,
glavni pobudnik obnove grobov in nagrobnikov domačih in tujih ponesrečenih
planincev na dovškem pokopališču. Občina Kranjska Gora je pobudi prisluhnila in
letos tri nagrobnike že obnovila.
SUZANA P. KOVAČIČ
Občina Kranjska Gora se je odzvala
pobudi Mihaela Kersnika iz Mojstrane in Planinskega društva (PD) Dovje
- Mojstrana za obnovo grobov in nagrobnikov domačih in tujih ponesrečenih planincev, ki so na dovškem
pokopališču. S kulturnovarstvenim
soglasjem kranjske območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine
(ZVKD) so letos že obnovili tri nagrobnike, restavriral jih je Jaka Grmek iz
Art Arene. V naslednjih letih jih bodo
obnovili še enajst, po oceni bo obnova
vseh stala 32 tisoč evrov, samo letos
obnovljenih pa 9200 evrov.
»Na pokopališču na Dovjem je več
grobov z znamenitimi nagrobniki
ponesrečenih planincev, športnikov
in znanih osebnosti. Nagrobniki kot
zgodovinski spomeniki so kulturni
spomeniki na tem pokopališču, kjer je
pokopan župnik Jakob Aljaž in mnogi tuji in domači planinci ter športniki, na novem delu pokopališča pa
velika ljubiteljica naših gora Fanny
Susan Copeland in domači planinci.
Na spletni strani Turističnega društva Dovje - Mojstrana je prikazano
pokopališče okrog cerkve sv. Mihaela
na Dovjem, ki predstavlja del krajevne
kulturne dediščine, ker so grobovi pomembnih ljudi za naš kraj in njegovo
zgodovino, za šport in planinstvo,« je
pojasnil Mihael Kersnik in dodal, da

Obnova prvih treh spomenikov ponesrečenih planincev Wolfa Luckmanna, Heinza
Müllerja in Friedricha Kuryjana na pokopališču na Dovjem. Potrebna je le še zasaditev z
rastlinjem. / Foto: Občina Kranjska Gora
Občini Kranjska Gora predlaga tudi,
da z dopolnitvijo Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov poimensko zaščiti grobove
in spomenike ponesrečenih tujih in
domačih gornikov, ki so pokopani na
dovškem pokopališču. »Menim, da je
to del naše planinske zgodovine, del
kulturne dediščine, ki bi jo morali
ohraniti in prepovedati prekope oziroma odstranitve spomenikov. To bi

Škotska oboževalka naših gora in planincev F. Copeland je
v svoji knjigi Beautiful Mountains (čudovite gore) zapisala:
»Navada je, da tiste, ki se ponesrečijo na Triglavu, pokopljejo
ob njegovem vznožju. Na pokopališču prijazne vasi Dovje,
nasproti vhoda v veličastno dolino Vrata, ležijo drug ob drugem.
Na dan mrtvih grobove obiščejo gorniki s pobožnim spominom,
z molitvami in prižganimi svečami.«

bil tudi prispevek za projekt Gorniška
vas. K predlogu sem dodal še grobove/
spomenike znanih osebnosti.«
Kot je še pojasnil Mihael Kersnik, za
grobove tujih ponesrečenih gornikov,
planincev, za katere sorodniki že leta
ne skrbijo, skrbi PD Dovje - Mojstrana,
ne pa tudi za obnavljanje spomenikov.
»Zato sem Občini Kranjska Gora predlagal, da bi za te grobove in spomenike v celoti skrbela Komunala Kranjska Gora, ki ima grobove v evidenci in
lahko dovoljuje prekope. Podrejeno pa,
da bi občina povrnila stroške PD Dovje - Mojstrana. Vesel sem bil odziva na
predlog pri PD Dovje - Mojstrana, zlasti
Mira Eržena, podpore v Slovenskem
planinskem muzeju v Mojstrani, sodelovanja ZVKD v Kranju, občinske uprave, še najbolj pa razumevanja župana.«
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Govoreči Tom
s prijatelji pri Šumici
Pri Vili Šumica v Kranjski Gori je zaživel
tematski park »Alpske dogodivščine
govorečega Toma in prijateljev«, za
katerega je zaslužna ekipa podjetja
Outfit7.

Maša za ponesrečene planince
V nedeljo, 21. avgusta, je bila v spominskem parku v Malem
Tamarju tradicionalna maša za planince, ki so se ponesrečili v
gorah na tem območju. Daroval jo je domači župnik Janez Šimenc, udeležili pa so se je predvsem domači planinci in gorski
reševalci. K. S.

KARMEN SLUGA
Kot je povedal oblikovalec Matic Prosen, je park pomagalo
delati več kot šestdeset sodelavcev – prvega so naredili na
Debelem rtiču, drugega pa v Kranjski Gori. »Naš cilj je, da
bo čim več mladih zadovoljnih in da se bodo v parku zabavali in pozabili na skrbi,« je poudaril Prosen.
Navdušenja ne skrivajo otroci, ki so park že preizkusili, niti upravnik mladinskega doma Vila Šumica Simon
Ogulin, ki je ob dokončanju del povedal: »Podarili so nam
čudovita igrala, ki bodo osrečevala tako majhne kot velike goste. Opravili so ogromno dela okoli doma, za kar se
jim iskreno zahvaljujemo. Primarni cilj Šumice je organizirati čim več taborov med rednimi šolskimi počitnicami
za otroke iz socialno ogroženih družin, sicer pa v vilo na
organizirane tabore prihajajo tudi vrtčevski otroci, učenci osnovnih in srednjih šol, terapevtske skupine, športna
društva ... Pred covidom se je število otrok, ki so letovali pri
nas, gibalo okoli 2200, 400 jih je bilo iz socialno ogroženih
družin. Upamo, da jih bomo s prenovljeno okolico privabili
še več in to število kmalu presegli.«

Maša za ponesrečene planince v spominskem parku v Malem
Tamarju

Kava z Europo Donno
Združenje Europa Donna Slovenija letos beleži 25 let ozaveščanja o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka ter podpore bolnicam in njihovim svojcem ob soočanju
z boleznijo. Ob letošnjem jubileju so se odločili, da se podajo na pot, saj je rak dojk bolezen, ki prizadene ženske in moške po vsej Sloveniji. Septembra se za uvod v rožnati oktober,
mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, s projektom Kava
z Europo Donno odpravljajo na teren. Na stojnici bodo mimoidoče ozaveščali o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja
bolezni, predstavili dejavnosti združenja, delili promocijski
material, pripravili zabavne nagradne naloge, ponudili kavo ter
prikazali pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu.
Bolnicam in njihovim svojcem pa bodo na voljo za pogovor in
morebitna vprašanja v zvezi z diagnozo in zdravljenjem. Pred
Mercator centrom na Jesenicah se boste z njimi lahko srečali v
četrtek, 8. septembra, od 12. do 14. ure. K. S.

Brezplačna spletna delavnica

Foto: vir Facebook Vile Šumica, ki sodi pod okrilje ZPM Ljubljana
Moste-Polje

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Ustvarjalni podjetnik vabi na brezplačno spletno delavnico z naslovom Pinterest za biznis, ki bo potekala v četrtek, 8. septembra,
ob 17. uri po aplikaciji Zoom. Udeležba na delavnici je brezplačna, ker pa je število mest za dogodek omejeno, so obvezne prijave na e-naslov urska.luks@ragor.si. S. K.
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Kako so se rojevali Aljaževi dnevi
V spomin na Jakoba Aljaža na Dovjem, v Mojstrani in v Vratih prirejajo Aljaževe
dneve, konec avgusta so bili že trideseti. Za tem so številni prostovoljci, ki so
pripomogli k nastanku Aljaževih dni, k temu, da ti še vedno živijo.
SUZANA P. KOVAČIČ
Jakob Aljaž se je leta 1889 ob prihodu na Dovje znašel v zibelki ljudske ustvarjalnosti. Kleni, domoljubni duhovnik je
z domačini gojil veliko ljubezen do kulturne ustvarjalnosti,
do lepot naših gora in v krajih pod Triglavom pustil neizbrisen pečat. Leta 1989 so mu na Dovjem odkrili spomenik,
trideset let pa že potekajo Aljaževi dnevi, a če bi bilo vse
matematično izračunljivo – pa vemo, da v življenju to ni
vedno tako –, bi bili letos ti dnevi že štiriintrideseti po vrsti.
Na jubilejnih in zato še posebej slovesnih Aljaževih dnevih, od 25. do 28. avgusta, so organizacijske moči združili
predstavniki turističnega in planinskega društva Dovje Mojstrana, Slovenskega planinskega muzeja, GRS Mojstrana, Župnije Dovje ter KUD-a Jaka Rabič Dovje - Mojstrana
kot glavnega organizatorja. Vse ljubitelje kulture, ljubitelje
Aljaževega 'duha' so povabili k obisku raznolikih prireditev. Pokrovitelj je bil Turizem Kranjska Gora.
Prvi večer so v Slovenskem planinskem muzeju posvetili
Fanny Susannah Copeland, ambasadorki lepot naših gora.
Pri vsem planinstvu je bila neutrudna publicistka, glasbenica, univerzitetna profesorica (lektorica) angleškega jezika in književnosti na ljubljanski univerzi, do zadnjega
je sejala prijateljstvo do nas v svoji domovini. Rodila se je
leta 1872 sredi Škotske v Birru, umrla je 1970, pokopana je
na dovškem pokopališču. V času bivanja v Sloveniji so jo
navdušile gore, o katerih je napisala knjigo črtic in pesmi
Beautiful mountains. Svojih štirideset vzponov na Triglav
je okronala s podvigom na očaka v starosti 88 let. Copelandovo je predstavila kustosinja za planinstvo Saša Mesec, z
obiskom prireditve so se rojakinji poklonili tudi predstavniki britanskega veleposlaništva v Sloveniji.

Kustosinja za planinstvo Saša Mesec je predstavila življenje in
delo Fanny Susannah Copeland. / Foto: Nik Bertoncelj

Slovesna prireditev z gosti, od leve Mihael Kersnik, Franc
Urbanija, Marsel Gomboc, Mirko Rabič in France Voga
/ Foto: Nik Bertoncelj

MEJNIK JE BILA POSTAVITEV ALJAŽEVEGA SPOMENIKA

Aljaževe dneve je uradno odprl podžupan Bogdan Janša. Kot
je dejal, se jih vsako leto rad udeleži, ob tej priložnosti še
posebej vesel, ker so v Aljaževem prosvetnem domu gostili
štiri može, ki so s svojim delom bistveno pripomogli, da so
v določenih obdobjih, tudi v tistih malo težjih, Aljaževi dnevi
zaživeli. Poudaril je, kako pomembno je, da se ohranja spomin na Jakoba Aljaža, ki mu je s svojo neomajno energijo
in idejami uspel veliko dobrega narediti skupaj z vaščani.
»Zahvaljujem se vsem prostovoljcem, članom društev, ki
pomagate vsa ta leta, da se je prireditev odvila že tridesetič,« je poudaril Janša. Marsel Gomboc, ki je vodil prireditev
Kako so se rojevali Aljaževi dnevi, je na dovški oder pova-

Večer Kako so se rojevali Aljaževi dnevi je plemenitila pesem
kvinteta Vintgar. / Foto: Nik Bertoncelj
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Tudi predstava za otroke ... / Foto: Nik Bertoncelj

soustvarjali. Da je opravljeno delo zares veliko, je ponazoril častni občan občine Kranjska Gora France Voga s
podatkom, da sta s tajnico Turističnega društva Dovje Mojstrana zapisovala ure, ki sta jih prostovoljno opravila
samo za tretje Aljaževe dneve. »Če verjamete ali ne, 820
ur se je nabralo. Da ne govorim, da so sodelovali še drugi
člani društev in da je bilo teh ur še neprimerno več. To
je samo prikaz, koliko je dela z eno tako tri-, štiridnevno
prireditvijo.«
Leta 1993 je vodenje KUD Jaka Rabič prevzela Rada Polajnar, članica Hedvika Jalen (Vika Jelen) pa predlagala, da
bi vsako leto v Vratih izvedli srečanje pevskih zborov, kjer
naj bi peli pesmi s planinsko vsebino ... Spomini pa včasih
že bledijo in dobro bi bilo razmišljati o tem, da bi se še kaj
zapisalo, sta menila Kersnik in Robič. Ta večer je plemenitila tudi pesem kvinteta Vintgar. Že naslednji večer je bil
čudovit koncert Slovenskega okteta v farni cerkvi svetega
Mihaela na Dovjem. Najmlajše pa so povabili na glasbeno-lutkovno predstavo Vrana in glasba, ki jo je na dovškem
odru uprizoril Teater za vse. Zaradi slabega vremena je
odpadel Gustlnov pohod in tudi popoldansko dogajanje na
zadnji dan, Koncert v znamenju gora in Jakoba Aljaža Timoteja Wiillewaldta s prijatelji je bil iz Vrat prestavljen v
cerkev sv. Klemena v Mojstrani, kjer je bila tudi maša.

bil omenjene štiri može: Mihaela Kersnika, Mirka Rabiča,
Franceta Vogo in Franceta Urbanijo, ki so obudili spomine
na nastajanje Aljaževih dni, občinstvo v dvorani pa je verjetno za kakšno podrobnost slišalo tudi prvič. Pomemben
mejnik je bila postavitev Aljaževega spomenika leta 1989,
je poudaril Kersnik, ki je vodil odbor za njegovo postavitev.
Zanimivo je bilo prisluhniti, zakaj so izdelavo spomenika
zaupali kiparju Nebojši Mitriću iz Beograda in o izbiri lokacije spomenika. Ta ni bila samoumevna, o njej so razpravljali tudi na zboru krajanov, hodili s kiparjem po Dovjem in
Mojstrani, se o tem veliko pogovarjali. Obstoječa lokacija v
sebi nosi veliko simbolike, kot jo imata tudi pomen in oblika spomenika. Povezanost vaščanov je bila izjemna, se spominja Kersnik, na prireditvi ob odkritju spomenika pa se je
zbralo okrog štiri tisoč ljudi. »Ogromno je bilo ljudi in tudi
ogromno skrbi,« je pritrdil Rabič, ki je kot nekdanji predsednik KUD Jaka Rabič med prvimi podprl idejo za postavitev
Aljaževega spomenika in bil tudi član odbora za njegovo postavitev. »Ob odkritju spomenika smo sklenili, da bomo vsi
lepo skrbeli zanj,« je dodal triglavski župnik Urbanija.
O nastajanju Aljaževih dni so gostje pripovedovali uro
in pol in ob tem poudarili zasluge še številnih, ki so jih

»Rad bi se zahvalil vsem, ki ste prispevali kamenček v mozaik uspešne izvedbe jubilejnih Aljaževih dni. Tudi letos
nam je vreme spreminjalo načrte, želje, program in lokacije dogodkov, posledično kar precej zmanjšalo obisk na
prireditvah (resnici na ljubo smo marsikoga pogrešali), ki
smo jih skrbno načrtovali. Organizatorji smo se potrudili,
da bi z vsebino in nastopajočimi dostojno ohranili spomin
na našega Jakoba Aljaža, kot je bilo že večkrat lepo zapisano, na očeta našega naroda,« je sklenil Marsel Gomboc,
predsednik KUD Jaka Rabič. Na jubilej bodo spominjala
unikatna darila, čipke z upodobitvijo Aljaževega stolpa, ki
jih je za to priložnost izdelala Jana Fenz.

Koncert v znamenju gora in Jakoba Aljaža v izvedbi Timoteja
Willewaldta s prijatelji / Foto: Nik Bertoncelj

Koncert Slovenskega okteta, ki ohranja in plemeniti slovensko
vokalno glasbo / Foto: Nik Bertoncelj

LEP OBISK JE NAJLEPŠE DARILO

MePZ Kranjska Gora na Škerlovih dnevih

Spet lahko pojemo …
… veselja po težkem koronskem času ne skrivajo pri Mešanem pevskem zboru
Kranjska Gora.
KARMEN SLUGA
Polni vneme in želje po druženju so po sproščanju ukrepov
začeli vaje petja in rezultati so se hitro pokazali. »Brez težav smo sestavili program za letni koncert, za petje na vasi
ob poletnih večerih, za Večer v Borovški vesi, in kar je najbolj pomembno – uspelo nam je organizirati dvodnevne 17.
Škerlove dneve z gosti,« zadovoljno sporočajo iz kranjskogorskega zbora. Prvi dan Škerlovih dni so v goste povabili
glasbeno zasedbo Suhe hruške s Koroške Bele, drugi dan pa
prof. Missona in Moški zbor Lira iz Kamnika. Prof. Misson
je bil učenec prof. Škerla in se zelo rad odzove povabilu ter
s tem počasti njegov spomin.
Že dan po Škerlovih dnevih so bili člani kranjskogorskega
zbora, ki ga vodi Peter Novak, gostje na koncertu rogistov
iz Bohinja, prisotni pa so bili tudi na Vaškem dnevu v Ratečah. Septembra so vabljeni na srečanje treh dežel v Italijo,
potem pa imajo v načrtu priprave za bližajoče se božične
koncerte. »Opažamo, da slovenska pesem pri mladih izgublja vrednost, čeprav je to pesem naših babic, mam, dedkov, očetov – opeva naše planine, naš svet, naš dom … V
svoje vrste vabimo mlade pevke in pevce, da naša pesem
ne bo pozabljena, ampak bo še naprej odmevala od okoliških gora,« so še sporočili iz kranjskogorskega zbora.

Glasbena šola v novo šolsko leto
V Glasbeno šolo (GŠ) Jesenice je v novem šolskem letu vpisanih
75 učencev iz občine Kranjska Gora. »V Ljudskem domu poteka
pouk naslednjih predmetov: na novo skupina predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, plesna pripravnica in 1. razred baleta, violina, kitara, klavir, flavta, kljunasta flavta, nauk
o glasbi. Če bi se še kdo želel vpisati, naj ne odlaša, temveč nas
pokliče in se pozanima o prostih mestih, veseli vas bomo,« je
povedala pomočnica ravnateljice GŠ Jesenice Klavdija Jarc Bezlaj in dodala, da bodo nastopi učencev v dvorani Ljudskega
doma ob sredah, prvi bo 16. novembra ob 18.30. »Že prej pa ste
vabljeni na nastope na matično šolo na Jesenicah, septembra
bo bogat cikel brezplačnih abonmajskih koncertov priznanih
glasbenikov.« Konec septembra bodo gostili učence in učitelje
pobratene šole iz Nagolda, skupni koncert pa bo 29. septembra
ob 18.30 na Jesenicah. S. K.

Odprtje razstave Smerinjekova
teta Pehta
Občinska knjižnica Jesenice v okviru domoznanskega septembra vabi na odprtje razstave Smerinjekova teta Pehta, na kateri
bo mladim, odraslim, starejšim predstavljeno življenje in delo
Marice Globočnik - Smrinjekove iz Kranjske Gore. Odprtje razstave bo v Knjižnici Kranjska Gora v četrtek, 29. septembra, ob
19.30, ko bo razstavo in lik Tete Pehte predstavila pisateljica,
pesnica in pravljičarka Anja Štefan. S. K.

Yian Qiu, nastop v Ljudskem domu / Foto: Sašo Valjavec
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Znova tradicionalni Vaški dan v Ratečah
Turistično društvo Rateče - Planica je na praznični veliki šmaren po dveletnem
premoru zaradi pandemije covida-19 znova povabilo na Vaški dan v Ratečah,
letošnji je bil sedemindvajseti.
SUZANA P. KOVAČIČ
Kaj vse je skrbno shranjenega in ohranjenega v rateških
domovih, rateških skrinjah, se pokaže na Vaški dan. Tudi
značilna rateška noša, stara sto in več let. »Ponosen sem
na tako čudovito vasico s tako čudovitimi ljudmi, ki negujejo tradicijo, ki vedo, kaj je zgodovina, kajti samo na
zgodovini se lahko gradi prihodnost,« je dejal Janez Hrovat. V kulturnem programu so nastopili Pihalni orkester
Jesenice - Kranjska Gora, Mešani pevski zbor Kulturnega
društva Odmev Kranjska Gora, Folklorna skupina Juliana,
priznana citrarka iz Rateč Danica Butinar ob spremljavi
pevca Marka Stareta, iz mlajše generacije pa citrar Lenart
Nejc Cuznar in harmonikar Val Kemperle ter domačini,
oblečeni v rateške noše, ki so predstavljali tradicionalne
obrti, značilne za Rateče – od striženja in predelave ovčje
volne, izdelovanja pletenih nogavic in rateških žokov do
vezenja prtov na domačem platnu.
Gornjesavski muzej Jesenice upravlja muzeje v kranjskogorski občini, med njimi Kajžnkovo hišo v Ratečah.
Kustosinja Špela Smolej Milat se je še posebno zahvalila
domačinom, organizatorjem prireditve, da so po premoru
zaradi pandemije znova lahko skupaj, s polno obiskovalci
na Vaškem dnevu. Kot je poudarila, ne gre le za prikaz dediščine, shranjene v muzejih, ampak tudi za šege in navade s tradicionalnimi znanji, ki v Ratečah še živijo. Povabila
je na ogled Kajžnkove hiše, muzej etnološke dediščine z
edinstveno novostjo letošnjega poletja – Escape muzejem.
Predvsem najmlajše je razveseljevala Vita, maskota FIS
svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo prihodnje leto v Planici. »... da se že danes pripravimo in poveselimo v smeri prvenstva v nordijskem smučanju, kjer

Citrarja Lenart Nejc Cuznar in Danica Butinar / Foto: Tina Dokl

Sodelovali so vzgojiteljice in otroci iz rateškega vrtca, oblečeni
v noše. / Foto: Tina Dokl

Nastop folklorne skupine Juliana / Foto: Tina Dokl
ste toplo dobrodošli,« je povabil župan. Predsednik TD Rateče - Planica Primož Oman je bil zadovoljen z odzivom
obiskovalcev. »Že opoldne je 'laufala' kuhinja. V zadnjih
dveh letih se je pokazalo, da ljudje potrebujemo druženje.«

Od striženja do predelave ovčje volne / Foto: Tina Dokl
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Ko se poglobimo vase, lahko zaživimo
veliko bolj kvalitetno
Neža Štular je 27-letna Martuljčanka, ki zdaj z družino živi na Jesenicah. Po
poklicu je magistrica psihologije in specializantka integrativne psihoterapije.
Po letih dela v raznih ustanovah se je odločila za samostojno pot. V Psihoterapiji
Nežnost, ki ima prostore na Jesenicah, z individualnimi terapijami pomaga
odraslim.
KARMEN SLUGA
ͰͰ Zakaj psihoterapija? Kaj na njej
vas je pritegnilo, od kdaj v vas tli želja po pomoči drugim?
Od nekdaj so me zanimale človekova
duševnost in vse teme, ki so povezane
s tem, kako smo in kako lahko bolje
razumemo sami sebe in svoje bližnje.
To me je vodilo do odločitve za študij
psihologije, ki je bil moja prva in edina izbira. Mislim, da sem se za študij
psihologije odločila že nekje v 7. razredu osnovne šole. Takrat sem si psihologa predstavljala kot svetovalnega
delavca v šoli, kasneje pa sem ugotovila, da je psihologija precej široka
veda in da se lahko zaposliš na zelo
različnih področjih.
Po zaključenem magistrskem študiju
psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem čutila, da potrebujem še nekaj več. Želja po pomoči
drugim in po globljem razumevanju

»Pomembno je, da se
o morebitnih stiskah
pogovarjamo tudi s svojimi
otroki. Vprašajmo jih, česa
se veselijo, pa tudi če jih
kaj skrbi. S tem ko otrokom
dajemo priložnost, da govorijo
o vseh svojih čustvih z nami,
jim dajemo prostor, kjer jih
lahko predelajo. Na ta način
vplivamo na njihov občutek
varnosti v odnosu in na
občutek, da so njihova čustva
pomembna.«

Neža Štular / Foto: osebni arhiv
naših odnosov, vedenja, misli in čustev se je med študijem še povečala.
Svojo pot sem tako nadaljevala kot
študentka integrativne relacijske psihoterapije na Inštitutu IPSA.
ͰͰ Kje ste do sedaj zbirali delovne
izkušnje na področju psihoterapije?
Med študijem in po njem sem nabirala izkušnje z mladimi in odraslimi na

različnih področjih in v raznovrstnih
organizacijah. Zadnja tri leta sem bila
zaposlena kot psihologinja v šolski
svetovalni službi na osnovni šoli s
prilagojenim programom v Radovljici
(OŠ Antona Janše), pred tem sem nekaj časa delala na področju razvoja,
iskanja ter selekcije kadrov in izvajanja psiholoških testiranj. V vmesnem
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času sem se usposabljala kot psihologinja v Vrtcu Jesenice in v dispanzerju
za mentalno zdravje v Zdravstvenem
domu Jesenice. Zelo dragocene delovne izkušnje sem dobila tudi v okviru
Društva Projekt Človek, kjer sem opravljala svetovalno delo v terapevtski
skupnosti za zdravljenje odvisnosti.
Delo z osebami z odvisnostmi od drog
me je res navduševalo, zato sem se
odločila, da o tem pišem tudi v magistrski nalogi. Raziskovala sem sočutje do sebe, zadovoljenost relacijskih
potreb in blagostanje pri osebah, ki
so odvisne od drog. Med študijem in
rednim delom sem bila več let aktivna tudi kot prostovoljka na zaupnem
telefonu za pomoč v duševni stiski.
Posebne izkušnje s področja psihoterapije, ki dajejo drugačen vpogled,
sem dobila in jih še pridobivam tudi
na drugi strani »kavča«, kot klientka.
Eden od pogojev za pridobitev naziva

psihoterapevtom in klientom. Poteka
tako, da klient skupaj s terapevtom
raziskuje lastna čustva, misli, vedenje in postopoma prihaja v stik z lastnimi potrebami. Psihoterapija nam
na tak način lahko pomaga pri premagovanju različnih težav, omogoča
razumevanje in predelavo travm ali
pomembnih življenjskih dogodkov,
globlje spoznavanje sebe ter večjo fleksibilnost pri delovanju v vsakdanjem
življenju. V psihoterapiji skušamo
ozavestiti skrite vzroke svojih težav in
jih postopno odpraviti.
ͰͰ Kdo se lahko obrne po pomoč k
vam? Pri kakšnih težavah pomagate?
Psihoterapija je namenjena posameznikom, ki se soočajo z različnimi
življenjskimi težavami in psihično
stisko, ter vsem, ki si želijo delati na
osebni rasti in razvoju. Pogoste težave, zaradi katerih se ljudje odločajo
za psihoterapevtsko podporo, so npr.

»Posebne izkušnje s področja psihoterapije, ki dajejo drugačen
vpogled, sem dobila in jih še pridobivam tudi na drugi strani
'kavča', kot klientka. Eden od pogojev za pridobitev naziva
psihoterapevt je namreč tudi osebna izkušnja psihoterapije.
Mislim, da mi je, poleg dolgoletnega izobraževanja in dela v
raznovrstnih organizacijah, ta izkušnja dala največ in je močno
vplivala name kot osebo, kakršna sem danes, ter tudi name kot
psihologinjo in psihoterapevtko.«
psihoterapevt je namreč tudi osebna
izkušnja psihoterapije. Mislim, da mi
je, poleg dolgoletnega izobraževanja
in dela v raznovrstnih organizacijah,
ta izkušnja dala največ in je močno
vplivala name kot osebo, kakršna
sem danes, ter tudi name kot psihologinjo in psihoterapevtko. Zaradi lastne izkušnje še toliko lažje razumem
kliente, ki vstopajo v proces psihoterapije. Zavedam se, da je začetek težek
in da je psihoterapija zahteven proces,
ki nas vodi v soočenje z našimi ranljivostmi. Vendar ko se poglobimo vase
in svoje strahove, lahko zaživimo veliko bolj kvalitetno, v pristnem stiku s
sabo in drugimi.
ͰͰ Kaj pravzaprav je psihoterapija?
Psihoterapija je proces in metoda,
ki temelji na zaupnem odnosu med

občutki tesnobe in anksioznosti, depresija, težave v medosebnih odnosih, nepredelani travmatični dogodki, psihosomatske težave, stres in
izgorelost, nizka samopodoba, občutja
manjvrednosti ipd.
V Psihoterapiji Nežnost izvajam individualno psihoterapijo. Trenutno
v obravnavo sprejemam odrasle, do
konca leta pa načrtujem, da bodo izpolnjeni tudi pogoji za delo z mladostniki. S tem mislim predvsem na
opremo prostora. Prostor je namreč
pri psihoterapiji zelo pomemben, delo
z mladostniki pa je specifično.
ͰͰ Kako potekajo terapije?
Pred začetkom psihoterapije se klienti pogosto sprašujejo, kako bo vse
skupaj potekalo. Prvo srečanje je namenjeno prav temu, da se s klientom

spoznava, opredeliva težave, pogovoriva se o tem, kaj lahko pričakuje od
psihoterapije in kakšen je moj način
dela, in ugotoviva, ali mu psihoterapija ustreza. Če se odloči za nadaljevanje procesa, oblikujeva terapevtski
dogovor, v katerem zapiševa cilje, ki
jim bova sledila, in na kakšen način
bova delala. Pri delu vedno spoštujem
edinstvenost vsakega klienta in zato
tudi terapijo prilagajam vsakemu posamezniku.
Psihoterapevtska srečanja sicer potekajo redno, običajno enkrat tedensko,
in če je možno, ob istem terminu,
trajajo pa 50 minut. Srečanja so zaupna in vsebine, ki se delijo na terapiji,
ostanejo med klientom in psihoterapevtom.
ͰͰ Začelo se je novo šolsko leto. Kakšno popotnico dajete tako šolarjem
kot staršem za prihajajoče mesece,
ki bodo zagotovo tudi naporni …
Res je, začetek šolskega leta lahko v
starših pa tudi v otrocih vzbuja celo
paleto različnih čustev, od vznemirjenja, pričakovanja, veselja do strahu,
skrbi in tesnobe. Vsa čustva, ki jih doživljamo v tej ali kateri drugi situaciji,
so pomembna in nikoli niso napačna
ali slaba. Lahko pa jih doživljamo kot
prijetna ali neprijetna. V vsakem primeru so tu, da nam nekaj sporočajo.
Moje sporočilo bi bilo, da poskrbimo
vsi skupaj za to, da si vzamemo čas
zase in prisluhnemo tem občutkom.
Pomembno je, da se o svojih skrbeh
pogovarjamo. Starši lahko o svojih
dvomih govorijo z drugo odraslo osebo, ki jim bo prisluhnila in pomagala
predelati negotovosti. Če so starši pomirjeni (in to zares, ne le da skrivajo svoja čustva pred otroki), to vpliva
tudi na otroke. Pomembno je, da se o
morebitnih stiskah pogovarjamo tudi
s svojimi otroki. Vprašajmo jih, česa
se veselijo, pa tudi če jih kaj skrbi. S
tem ko otrokom dajemo priložnost, da
govorijo o vseh svojih čustvih z nami,
jim dajemo prostor, kjer jih lahko
predelajo. Na ta način vplivamo na
njihov občutek varnosti v odnosu in
na občutek, da so njihova čustva pomembna.

Bili so tudi na pohodu. / Foto: arhiv organizatorja

Na oratoriju dvainštirideset otrok
V Kranjski Gori je od 8. do 13. avgusta potekal oratorij, ki je bil letos v znamenju
svetnika Ignacija Lojolskega in njegovega življenja, otroke pa je ves teden
spremljalo geslo Za božjo slavo.
KARMEN SLUGA
Kot je povedala vodja oratorija Neža
Jakelj, so z udeležbo zelo zadovoljni,
saj je prišlo 42 otrok, med njimi tudi
dve zamejki iz Italije, ki jima oratorij
omogoča teden preživeti v slovenskem
okolju s svojimi vrstniki. »Oratorijski
dan začnemo ob 9. uri, animatorji pa
pridemo uro prej, da skupaj začnemo
dan in pripravimo zadnje podrobnosti. Z otroki skupaj zapojemo oratorijsko himno in dvignemo oratorijsko
zastavo. Dan z nami začne tudi župnik Janez Šimenc, tako da imamo
še skupno jutranjo molitev. Nato se

Vodja oratorija Neža Jakelj med otroki / Foto: arhiv organizatorja

Mladi | 21
odpravimo v dvorano Ljudskega doma, kjer animatorji zaigramo oratorijsko zgodbo – letos smo spoznali življenje
Ignacija Lojolskega in vsak dan v ospredje postavili eno
vrednoto,« je pojasnila Neža.
O vsaki vrednoti se otroci pogovarjajo v skupinah za katehezo, kjer animatorji vodijo pogovor in jim pripravijo
dejavnosti glede na vrednoto, ki jo spoznavajo. »Po pogovoru sledijo delavnice, kjer otroci izdelujejo razne zanimive izdelke, na primer ščite iz kartona, zapestnice,
ribe in meduze iz papirnatih krožnikov. Najraje pa imajo
dramsko delavnico, kjer sami pripravijo igro, jo vadijo in
nato tudi zaigrajo. Pred kosilom obiščemo še župnijsko
cerkev, nato pa se okrepčamo s hrano, ki jo pripravimo

»Kot vodja imam nekoliko več odgovornosti
in zame oratorij ne predstavlja samo enega
tedna v poletju, ampak celotno leto, saj
neprestano zbiram ideje, razmišljam, kaj bi
lahko izboljšali, obiskujem razna izobraževanja
in srečanja voditeljev ter grem pogledat kakšen
drug oratorij, da lahko prenesem druge dobre
prakse tudi na našega,« je povedala Neža
Jakelj.
animatorji ali pa nam jo priskrbi Gostilna pri Martinu.
Popoldne je na sporedu velika igra, v kateri otroci v skupini opravljajo različne zabavne naloge in si tako pridobivajo žetone ali točke, ki jim lahko prinesejo zmago. Dan
zaključimo ob petju oratorijske himne in spustu zastave.
Animatorji pa imamo še skupno refleksijo, pospravljanje
prostorov in pripravo za naslednji dan. Z otroki se en dan
odpravimo na celodnevni pohod, en dan pa pripravimo
piknik na Vanišah. Uporabo prostora nam vsako leto
omogoči Samo Cuznar iz ŠD Vaniše Podkoren in smo mu
za to res zelo hvaležni. Na druženje po pikniku pa so povabljeni tudi starši,« potek oratorija še razloži Neža Jakelj
in doda, da so za podporo hvaležni tudi Občini Kranjska
Gora, trgovini Sport Point in Turizmu Kranjska Gora.
Vseh animatorjev je bilo sicer 18, pretežno so to domačini, nekaj pa je bilo tudi gostov iz drugih župnij. Animatorji so dijaki in študentje, ki si vsako leto vzamejo
čas za oratorijski teden in tudi priprave med letom. »Kot
vodja imam nekoliko več odgovornosti in zame oratorij
ne predstavlja samo enega tedna v poletju, ampak celotno leto, saj neprestano zbiram ideje, razmišljam, kaj bi
lahko izboljšali, obiskujem razna izobraževanja in srečanja voditeljev ter grem pogledat kakšen drug oratorij,
da lahko prenesem druge dobre prakse tudi na našega,«
še pove Neža in poudari, da so bili tako udeleženci kot
animatorji zelo veseli župnikove pohvale na sobotni zaključni maši, pri kateri otroci pojejo pesmi, ki so se jih
naučili med oratorijem.

Planinske ustvarjalnice
Letošnja rdeča nit Poletnih
planinskih delavnic je bilo
spoznavanje Knafelčeve markacije
ob njeni 100-letnici in še posebno
priljubljeno športno plezanje.
SUZANA P. KOVAČIČ
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so sredi
avgusta povabili na Poletne planinske delavnice, ki jih
je pet dni zapored, od ponedeljka do petka, pripravila
kustodinja pedagoginja Neli Štular, vse pa je potekalo
tudi na zabaven in interaktiven način. Med udeleženci
so bili otroci – tako tisti, ki so v teh krajih doma, kot
oni, ki so v Zgornjesavski dolini počitnikovali.
Vrv je zelo pomemben pripomoček pri plezanju, lahko
pa je tudi pripomoček za ustvarjalne ideje in kratkočasenje. Iz različnih vrvic in vozlov so udeleženci delavnic naredili unikaten nakit. Skupaj z markacisti so
se naslednji dopoldan urili v prostoročnem risanju, si
naredili svoje markacijske majice in obeske ter spoznali zgodbo avtorja markacije. Z zabavnima igračama so
spoznali življenjski krog metuljev, izvedeli pa so tudi
zgodbo naše najuspešnejše športne plezalke Janje Garnbret, ki jo je predstavila kustosinja Saša Mesec. Na
delavnici so Janjo tudi narisali in spekli njene zlate kolajne. Zadnje druženje so naslovili s Plezalnim žurom.
Skozi zabavne igre so si otroci poskušali zaslužiti zanimive nagrade, da pa so za to imeli dovolj energije, so
pripravili plezalne tortice. Skozi postopek priprave jih
je vodila Neli Štular. Kar 23 plezalnih tortic smo našteli,
kot je bilo tega dne tudi udeležencev delavnice, in prav
vsaka je bila unikatna in okusna.

Med ustvarjanjem ...
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Opravili košnjo grbinastega travnika v Radovni
Okoli dvajset predstavnikov javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) se je
lotilo košnje grbinastega travnika v bližini Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni.
Kot poudarjajo, so grbinasti travniki prava redkost.
SUZANA P. KOVAČIČ
Predstavniki javnega zavoda TNP so
23. avgusta opravili košnjo grbinastega travnika v Zgornji Radovni. »Grbinasti travniki so svoje poimenovanje
dobili po grbinah, ki jih je za seboj
pustil ledenik. Nastali so iz najbolj finega ledeniškega materiala, ki ga je
voda skupaj s kemičnimi procesi počasi oblikovala v grbine. Te so visoke
okoli en meter in široke do tri metre.
Posebnost grbinastih travnikov pa ni
samo njihov videz, pač pa tudi pestrost rastlinskih in živalskih vrst,« je
povedala Tanja Menegalija iz oddelka
za varstvo narave na TNP in dodala,
da ko so junija na tem travniku opravljali botanične popise, so popisali kar
okoli 120 rastlinskih vrst.
»Grbinasti travniki so za košnjo zelo
zahtevni. Travna ruša je bolj pusta.
Na vrhu grbin je slabša trava, v dolinah pa gosta, in to je treba znati odkositi. Včasih smo se košnje lotevali s
kosami, ki so nam jih sklepali starejši
sodelavci, zdaj pa je v ospredju strojna
košnja,« je povedal naravovarstveni
nadzornik v TNP Peter Belhar.
Akcija je potekala v sklopu projekta
Ohranjanje prioritetnih travniških
habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo

Košnja grbinastega travnika v Zgornji Radovni / Foto: JZ TNP
in situ, Life for seeds, v katerem TNP
sodeluje kot projektni partner. Ena izmed nalog projekta je obnovitev suhih
travnikov s kukavičevkami (Natura
2000 habitatni tip oz. evropsko pomemben habitatni tip, ki ga je treba
ohranjati v ugodnem stanju), ki se bodisi zaraščajo ali intenzificirajo. TNP
je v sklopu projekta dolgoročno najel
dva travnika v Radovni.
Površina travnika, na katerem so se
lotili košnje, je dobra dva hektara in
uspelo jim ga je pokositi skoraj v celoti. Za ohranitev kukavičevk je namreč
travnik treba kositi enkrat na leto, ak-

Trije iz Doline se potegujejo za laskavi naziv
Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna je nekakšno lepotno tekmovanje slovenskih
krajev in mest in letos poteka že 31. leto zapored. V okviru projekta ocenjujejo urejenost slovenskih krajev, skrb za okolje, kakovost turistične ponudbe in gostoljubje lokalnih prebivalcev. Strokovna komisija Turistične zveze Slovenije je do konca avgusta
Slovenijo prečesala po dolgem in počez, v tem času pa še poteka spletno glasovanje
za med ljudmi najbolj priljubljene turistične točke. Glasovanje se zaključi 9. septembra. Med letošnjimi nominiranci so kar trije iz Doline: Kranjska Gora za NAJ lepši – NAJ
gostoljubnejši turistični kraj, Dovje Mojstrana za NAJ lepši – NAJ gostoljubnejši izletniški kraj in kamp Špik v Gozdu - Martuljku za NAJ kamp. S. K.

cijo bodo ponavljali tudi v prihodnjih
letih. »Želimo si, da bi košnja prerasla
v tradicionalen dogodek v sodelovanju
z lokalno skupnostjo s spremljajočimi
aktivnostmi,« je poudarila Menegalija.
Akcijo so pozdravili tudi predstavniki
Kranjske Gore. Župan Janez Hrovat je
poudaril pomen ohranjanja biotske
raznolikosti in obdelovanja površin
na tradicionalen način, še posebej v
tem delu Radovne, ki je v osrčju TNP.
Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž
Veber je dodal, da je neokrnjena narava zagotovo magnet za obiskovalce,
kulturna krajina, ki so jo izoblikovali
ljudje, pa še dodatno zagotovilo, da se
obiskovalci v te kraje radi vračajo. »Če
bomo izgubili avtentičnost, bomo postali taki, kot so vsi ostali,« je prepričan. Predsednik TD Dovje - Mojstrana
Matjaž Podlipnik pa je spomnil, da
so trajnost ter ohranjanje naravne
in kulturne dediščine tudi vrednote,
s katerimi si vasi pod Triglavom prizadevajo za vstop v družbo gorniških
vasi. Izrazil je obžalovanje, da je tokratna akcija otekala brez pomoči
prostovoljcev iz lokalne skupnosti.
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Prvič tudi tek Slovenskega planinskega muzeja
V petek in soboto, 19. in 20. avgusta, je potekal drugi Triglav Trail Run s startom
in ciljem pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Kraljevsko etapo je
znova osvojil izkušeni gorski tekač Marjan Zupančič.
SUZANA P. KOVAČIČ
Marjan Zupančič je 87,5 kilometrov in 4800 višinskih metrov po planinskih poteh okrog Triglava premagal v 12
urah, 45 minutah in 14 sekundah. Deset minut za njim je
ciljno črto prestopil Madžar David Kovacs, tretji je bil znova Slovenec Primož Zupan. Med ženskami je s časom 15
ur, 27 minut in 2 sekundi slavila Slovakinja Martina Bellušova, druga je bila Hrvatica Diana Kuiš in tretja Slovenka
Bogdana Krašovec.
Za 44 kilometrov z 2600 višinskimi metri je zmagovalec
Tomaž Dolar iz Doslovč potreboval 4 ure, 35 minut in 15
sekund. »Znova sem zmagal na tej preizkušnji, letos je bila
trasa sicer nekoliko spremenjena, zato bi težko primerjal
lanski in letošnji čas. Ni bilo prevroče, noge so bile prave.
Z organizacijo teka sem zadovoljen. Tekačev, tudi tujih, je
bilo v primerjavi z lani že veliko več,« je povedal Dolar. Na
drugem mestu je bil Romun Alexandru-Mihail Itu in na
tretjem znova Slovenec Matic Čačulovič. Med ženskami je
s časom 5 ur, 5 minut in 13 sekund slavila Barbara Trunkelj, druga je bila Slovakinja Michaela Kucharikova, tretja
pa znova Slovenka Mirjam Bajt Leban.
Tekači so se podali še na 26-kilometrski tek, na otroški in
družinski Lumar tek, premierno pa je bil izveden 10-kilometrski tek Slovenskega planinskega muzeja (SPM), partnerja prireditve. Vseh tekmovalcev v vseh kategorijah je
bilo okrog petsto, in sicer iz več kot dvajsetih držav, kot je
pojasnil Matej Mejovšek v imenu glavnega organizatorja,
agencije Lajf.
Vodja SPM Matjaž Podlipnik je povedal, da se številni
evropski gorski turistični kraji ukvarjajo s podobnimi do-

Osrednje prizorišče je bilo pred Slovenskim planinskim muzejem.
/ Foto: Nik Bertoncelj

Tekli so tudi otroci in družine na Lumar teku. / Foto: Nik Bertoncelj

Ekipa Slovenskega planinskega muzeja, partnerja Triglav Trail
teka, ki je z odliko opravila svoj del 'naloge' / Foto: Nik Bertoncelj

godki, kajti preživljanje prostega časa v naravi (pohodništvo, tek, kolesarstvo) je vse bolj priljubljeno. »Triglav Trail
Run ima še poseben naboj, ker trasa poteka okrog simbola
Slovenstva – in naravno je, da sta start in cilj v Mojstrani,
ki je kandidat za Gorniško vas. Jasno je, da si SPM ne more
privoščiti, da bi bil organizator, tudi poslanstvo muzeja je
drugačno, z veseljem pa podamo roko in sodelujemo kot
partner v projektu. Teče se po uradnih poteh, organizator
mi je tudi zagotovil, da je pridobil vsa soglasja, ker bi rad
dodal, da ni vseeno, če to ne bi bilo tako,« je poudaril Podlipnik. V spremljevalnem programu so bili glasbeni nastopi,
tekaške zgodbe Luka Kovačiča, Rožleta Bregarja ...
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Tekaški praznik v Kranjski Gori
Turistično društvo Kranjska Gora je 15. avgusta, na veliki šmaren, organiziralo
desetkilometrski tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj s skupinskim startom.
Prijavljenih je bilo 112 tekmovalcev iz več držav.
SUZANA P. KOVAČIČ
Najhitrejši je bil s časom 32:33 triatlonec Jakob Medved iz ŠD Tek je lek.
»Tretjič sem bil na Kranjskogorski
10ki, a z najboljšim rezultatom do
zdaj. Konkurenca je bila dobra,« je povedal Medved. Med ženskami je bila
s časom 37:17 najhitrejša Anja Fink iz
AK Kronos Ljubljana. »Šestnajst kilometrov sem odtekla za trening že dopoldne v Novem mestu in tudi s trening tekmo v Kranjski Gori sem zelo
zadovoljna,« je dejala Finkova.
Med tekmovalci je bil tudi domačin
Robert Kerštajn. »Traso sem lepo pretekel, ni bilo preveč 'matranja'. Užitek
je teči doma, ko te poznajo in navijajo
zate. Bilo pa je vroče, sam imam raje
šest kot 26 stopinj Celzija,« je dejal
Kerštajn, tudi maratonec, in pohvalil organizacijo te prireditve, ki se je
večkrat udeleži. »Žal mi je edino, da
ni več teka na Vršič.« Tržičanka Dominika Ahačič je bila s časom 40:59
zelo zadovoljna. »Še nikoli nisem tako
hitro tekla na 10 kilometrov,« je povedala članica tekaške skupine Gibit, ki

Kranjskogorske desetke se je udeležilo več kot sto tekačev. / Foto: Tina Dokl
najraje teče po domačih hribih. Letos
je zmagala na Soča Outdoor Trailu na
25 kilometrov.
»Letošnja Kranjskogorska 10ka je že
28., odpadla je samo enkrat zaradi
covidnih omejitev. Z udeležbo smo
zadovoljni, trasa ni preveč zahtevna
in tečejo cele družine. Velika zahvala

Robert Kerštajn: »Užitek je teči doma, ko te poznajo in navijajo
zate.« Zanj je navijala tudi Tjaša. / Foto: Tina Dokl

gre našim prostovoljcem za pomoč
pri organizaciji pa tudi Občini Kranjska Gora in sponzorjem,« je povzela
predsednica TD Kranjska Gora Klavdija Gomboc. Kranjskogorska 10ka je
vključena v serijo tekov Gorenjska,
moj planet. Izvedli so tudi otroški tek
z več kot petdesetimi udeleženci.

Najhitrejša med med ženskami Anja Fink in med moškimi Jakob
Medved / Foto: Tina Dokl
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Prejel je plaketo Nogometne zveze Slovenije
Zoran Babić, vodja nogometne sekcije pri Športnem društvu Kranjska Gora in
dolgoletni športni delavec, je letos prejel plaketo Nogometne zveze Slovenije (NZS)
za svoj prispevek pri razvoju nogometu na Gorenjskem.
SUZANA P. KOVAČIČ
Zoran Babić je igral nogomet že v
mlajših selekcijah, takrat še v mestu
Berane v Črni gori. Črnogorec po rodu
je v Slovenijo prišel leta 1987 v svojih
najstniških letih. Delal je v kranjskogorskem hotelu Kompas, hitro navezal stike z domačini in se po pogovoru z Alešem Komacem iz Podkorena
spravil v nogometni pogon. V Planici
je urejal nogometno igrišče, aktivno
sodeloval pri dogodkih, povezanih z
nogometom, in nogomet igral v Gorenjski nogometni ligi za NK Kranjska
Gora. Sodeloval je pri ureditvi nogometnega igrišča v športnem parku
Ruteč, ki so ga odprli leta 2006, in za
igrišče še danes lepo skrbi, čeprav se
je iz Kranjske Gore preselil na Dovje.
»V Športnem društvu Kranjska Gora
sem aktiven od leta 1992, od leta 1996
do 2021 sem bil predsednik nogometne selekcije, od lanskega decembra
pa sem koordinator in ekonom v društvu. Od leta 2002 do 2015 sem bil tudi
sodnik v Gorenjski nogometni ligi,« je
pojasnil Babić. Za plaketo NZS ga je je
predlagala Medobčinska nogometna
zveza Gorenjske. »To je nagrada za vse,
kar sem kot športni delavec prispeval

Prejemnik plakete NZS Zoran Babić s predsednikom ŠD Kranjska Gora Miličem Spasičem
za nogomet na Gorenjskem,« je povedal Zoran Babić, ob tem pa omenil
več prijateljev, ki so ga spodbujali na
njegovi športni poti – poleg že omenjenega Aleša Komaca še Miliča Spasiča,
Marka Smoleja, Ivana Šmehila, Josipa
Ivančiča in Danila Svrzikapo. Kot je še
dodal, je veliko sodeloval z NZS in tudi
z Matjažem Kekom, ko je bil ta še tre-

ner takrat zmagovalnega Nogometnega kluba Reka. »Trenirali so v Kranjski
Gori, za ekipo sem kuhal v hotelu Kompas, kjer so bili nastanjeni. S hrano so
bili tako zadovoljni, da sem dal celo intervju za reško televizijo,« se spominja
Babić, ki sicer redno spremlja košarko,
rokomet, tudi planiške skoke, a nogomet ostaja številka ena.

Prireditev ob jubileju Športnega društva

Zahvala za opravljeno delo

V soboto in nedeljo, 10. in 11. septembra, bo prireditev ob 60-letnici Športnega društva Kranjska Gora z različnimi športnimi dogodki in turnirji. V soboto, 10. septembra,
bo ob 10. uri nogometni turnir veteranov in turnir v balinanju, ob 16. uri pa bo članska
nogometna tekma proti moštvu iz lige, vse v športnem parku Ruteč. Ob 9. uri bo na
igrišču pri hotelu Best Western turnir mešanih dvojic v tenisu, ob 10. uri pa turnir trojk
na igrišču pred OŠ Josipa Vandota. Ob 16. uri bo turnir dvojic v badmintonu v Dvorani
Vitranc. Zaključek in sprostitev bo prav tako v soboto, 10. septembra, v športnem parku Ruteč ob 18. uri. V nedeljo, 11. septembra, bo v športnem parku Ruteč ob 10. uri še
nogometni turnir otroških selekcij U10 in U13. Vsak udeleženec na dogodkih dobi bon
za hrano in pijačo, najboljše čakajo praktične nagrade. V primeru slabega vremena
bodo prireditev prestavili za en teden. S. K.
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Stari, malo mlajši, vsi občudovani
Okoli šestdeset starodobnikov in mladodobnikov se je konec avgusta zbralo na
1. Oldtimer festu v Kranjski Gori. Dogodek se je lepo povezal s Karavano okusov ...
SUZANA P. KOVAČIČ
»Prebili smo led in z vašo pomočjo ter udeležbo pod streho
spravili naš 1. Oldtimer fest v Kranjski Gori. Kljub izredno
slabi vremenski napovedi se nismo predali.« Na velikem
parkirišču pred Hotelom Kompas se je v soboto, 27. avgusta, zbralo okoli šestdeset starodobnikov z registrskimi
tablicami Kranja, Kopra, Novega mesta, Nove Gorice ...
nekaj udeležencev se je pripeljalo tudi iz Italije, Avstrije
in Nemčije. Organizator dogodka je bil VW oldtimer klub
Slovenija. Klub je bil ustanovljen sicer že leta 2004, potem
je njegova dejavnost nekoliko zamrla. Med epidemijo covida-19 ga je prevzel Gregor Valič in ga skupaj z ekipo znova
postavil na noge. Sedež imajo v Ljubljani, a kot je povedal
Valič, imajo veliko članov z Gorenjskega.
»V našem klubu so dobrodošli vsi ljubitelji starodobnikov
in mladodobnikov, lahko samo za podporno članstvo. Prvotno je bil klub ustanovljen za volkswagne, zdaj smo to
zastavili širše in povabimo vse,« je povedal Valič in pojasnil, da med mladodobnike štejejo vozila, starejša od dvajset let. »To so tista vozila, ki jih je pri nas bolj malo, a se
jih splača ohraniti za starodobnike, zato da ne gredo v tujino, na odpad oziroma so parkirani v domači garaži leta
in leta.«
V Kranjski Gori so se zbirali čez dan in vmes naredili paradno vožnjo. Podelili so tudi pokale, enega za najstarodobnika po izbiri obiskovalcev, pet pa jih je podelila strokovna
komisija.

Dogodek se je lepo povezal s Karavano okusov, ki so jo na
zelenici ob parkirišču pred hotelom Kompas v tem času
gostili drugo leto zapored. To je bil tudi gurmanski praznik
s potujočo kuhinjo, »tovornjački« z ulično hrano. Zahvala
organizatorjev obeh dogodkov velja tudi Kranjski Gori za
gostoljubje.

Okoli šestdeset se jih je zbralo v Kranjski Gori.

Gregor Valič s volkswagnom hroščem avtomatikom, letnikom 1974

Evita in Maša iz televizijske oddaje Masterchef sta se letos prvič
pridružili potujoči Karavani okusov.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 583 33 30
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 535 34 50

Lesce
Lesce

Lesce
Lesce

Lesce
Lesce

Nissan
Juke 1.0 DIGT 117 TEKNA
1.registracija: 2 / 2020

Volkswagen

BMW

1.registracija: 12 / 2018

1.registracija: 2 / 2019

21.150 

49.999 

Lesce
Lesce

Jesenice
Jesenice

Lesce
Lesce

BMW

BMW

BMW

1.registracija: 1 / 2018

1.registracija: 2 / 2020

1.registracija: 1 / 2020

Lesce
Lesce

Lesce
Lesce

Lesce
Lesce

Citroën

Porsche

Renault

1.registracija: 6 / 2019

1.registracija: 2 / 2015

1.registracija: 8 / 2020

serija X6: xDrive35i M Sport E.

47.000 

C3 1.2 Shine

11.750 

Touareg 3.0 TDI 4Motion El.

48.000 

serija X3: sDrive18d AT

serija 5 Touring: 520d xDrive AT

39.500 

38.500 

Macan Macan S Diesel

Megane R.S. TCe 280 FAP

35.900 

Naša obljuba kupcu:
Vozila preverjene kakovosti
Brezplačna testna vožnja

serija X4: xDrive20d AT M Sport

33.000 

RABLJENA
VOZILA Z
GARANCIJO

Podaljšano jamstvo do 24 mesecev*
Zamenjava vozila

PLAČILO NA
POLOŽNICE

KREDIT IN
LEASING
BREZ
POLOGA

Vsa zaloga vozil na www.asp.si
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Druženje, rekreacija in sodelovanje
Društvo invalidov občine Kranjska Gora je avgusta za svoje člane organiziralo
tradicionalno kolesarjenje ob občinskem prazniku. Dober teden zatem so povabili
že na triindvajseto družabno srečanje invalidov.
SUZANA P. KOVAČIČ
Na kolesarski poti Kranjska Gora–Rateče in nazaj so v četrtek, 11. avgusta,
udeleženci vrteli pedale vsak po svojih zmogljivostih, rekreaciji na svežem zraku pa dodali prav tako zelo
pomembno noto: druženje in prijateljevanje. Vmes je bil postanek za kavico, prvi v Pehti v Podkorenu, drugi pri
Žerjavu v Ratečah. Prijetno naključje
je bilo, da sta bila v Ratečah zunaj pri
opravilih Toni in Marjeta, po domače
Pr' Juvanu, in povedala nekaj o družinski čebelarski dejavnosti. Okusno
kosilo je sledilo v gostilni Zelenci.
»Odlično je, v dobri družbi in v počastitev občinskega praznika,« bi lahko
povzeli vtise kolesarjev, ki so se na kolesarski poti naužili tudi pogledov na
prečudovite gore.
Predsednik Društva invalidov občine
Kranjska Gora Marko Košir, ki so mu
člani zaupali še en mandat vodenja
društva, je ob tem povedal, da so letos
že imeli občni zbor, spomladanski
pohod do Zelencev, junijsko letovanje
na Braču, balinanje ob ponedeljkih,
sredah in petkih, ki ga pozimi nadomesti pikado. Že ob začetku leta so
socialno šibkejšim članom društva
pomagali s prehranskimi paketi.
»Septembra načrtujemo rehabilitacijo v Dolenjskih Toplicah in izlet v
Medžugorje. Enkrat jeseni pa bodo za
naše člane v medgeneracijskem centru The Hub Kranjska Gora pripravili računalniški tečaj. Do konca leta
sledita še martinovanje in silvestrovanje,« je povzel Košir. Skupaj s podpornimi člani ima društvo po zadnjih
podatkih 279 članov. »Poudarek je na
druženju, medsebojni pomoči, meddruštvenem sodelovanju, za posluh
našim aktivnostim pa se zahvaljujemo Občini Kranjska Gora in krovni

Tradicionalno kolesarjenje ob občinskem prazniku

Tudi Mina in Franca sta s svojim skečem nasmejali udeležence družabnega srečanja.
zvezi.« V svojo sredino vabijo nove
člane, da se jim pridružijo.
V soboto, 20. avgusta, pa je Društvo invalidov občine Kranjska Gora v hotelu
Špik v Gozdu - Martuljku organiziralo že triindvajseto družabno srečanje

invalidov. Če bi bilo lepo vreme, bi se
družili na zunanjem piknik prostoru
ob hotelu, a je bilo obilo dobre volje
tudi 'pod streho'. Srečanja so se udeležili tudi gostje iz društev invalidov občin Jesenice, Škofja Loka, Tržič, Kranj
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OBČINSKI PRAZNIK
Bogato vsako leto obeležujemo.
Četa kolesarjev »Peter Pikl« veselo sodelujemo.
Izhodišče je društveni sedež – zdravstveni dom.
Na gostišče PEHTA v Podkorenu usmerimo pogon.
Se pridružita predstavnici Zgornjesavca,
Kava spodbudi pedal, se uravnava balanca.
Idilična narava, sonce prijetno greje.
Prispemo do simbolnega KOLESA in italijanske meje.
Rateško vojno OBELEŽJE nas ponovno ustavi,
A naprej v vas že vabijo »PLANIŠKI ŽERJAVI«.
Z zdravilno medico nas pozdravi še čebelar TONI,
Nove moči postrežejo nam ZELENČEVI boni.
Izpijemo čašo rujnega za ljubo zdravje,
Ko zaključujemo prijetno druženje in slavje.
Mira Smolej
in Kamnik, Društva upokojencev Rateče - Planica, nekaj
članov kranjskogorskega društva pa je prišlo tudi iz Doma
Viharnik ... »Ob tej priložnosti bi se zahvalil zaposlenim
v Hotelu Špik, ker nas vsako leto prijazno gostijo,« je dejal Marko Košir. Besedo so dali tudi Mini in Franci, ki sta
s svojim humorjem, ki kdaj tudi malo 'špikne', poročali o
tem, kaj vse se dogaja po krajih v občini. Za dobro glasbo
in plesne ritme je poskrbel glasbenik Janez Kogovšek, za
rekreacijo po kosilu pa igra prstometa ...

Predsednik Društva invalidov občine Kranjska Gora Marko Košir
in glasbenik Janez Kogovšek
»Zahvalil bi se vsem našim poverjenikom in članom
izvršnega odbora za vso pomoč pri delovanju Društva
invalidov občine Kranjska Gora. Kot sem že večkrat poudaril, se vsi trudimo in delamo prostovoljno,« je sklenil
Marko Košir.

COROLLA
CROSS
HYBRID
KMALU V SALONU

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4 l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska
stopnja EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo
hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni
prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota
Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km). Slika je simbolična.

Cesta Staneta
Žagarja 65 b,
4000 Kranj,
04 280 90 00
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Julian Alps Trail Run

Julian Alps Trail Run je največji slovenski trail tekaški dogodek,
ki se odvija v objemu Julijskih Alp na trasah različnih dolžin in
zahtevnosti (10, 15, 30, 65, 100 in 170 kilometrov). Glavno prizorišče dogodka je v Kranjski Gori, letos bo organiziran od 16.
do 18. septembra. Julian Alps Trail Run je v letu 2022 postal del
elitne svetovne serije v trail teku – UtMB® World Series. Serija
združuje najboljše mednarodne dogodke na najbolj unikatnih
lokacijah po celem svetu. Ne bo pa pestro zgolj na stezicah in
gorskih poteh, saj v Kranjski Gori pripravljajo tudi pester družabni program. Tako bodo že v petek, 16. septembra, v okviru
tekaškega sejma na sporedu predavanja na temo outdoor aktivnosti (dejavnosti na prostem) in zanimivih doživetij. Po tekaških preizkušnjah pa boste lahko uživali na Beer & burger
festivalu ter zvečer še na rokovskem koncertu. S. K.

Srečanje na Tromeji
Iz Turističnega društva Rateče - Planica so sporočili, da bo srečanje pohodnikov treh dežel na Tromeji v nedeljo, 11. septembra,
v primeru slabega vremena pa teden dni kasneje. Ob 11. uri se
na Tromeji začne veselica z ansamblom, ob 12. uri tradicionalni
pozdrav županov treh dežel, ob 17. uri pa je predviden zaključek
srečanja. S. K.

Pridružite se prostovoljcem
Ana Dolhar je koordinatorica Organizacijskega komiteja Planica, ki bo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju
Planica 2023 skrbela predvsem za prostovoljce, brez katerih si,
kot poudarja, največjega zimskega športnega dogodka v zgodovini Slovenije ne moremo predstavljati. »Če izhajam iz sebe,
sem začela delati kot prostovoljka v Planici v četrtem letniku
srednje šole. Še danes se spomnim, kako ponosna sem prišla
v Planico s svojo prvo akreditacijo, moja prva naloga je bilo dvigovanje telefona; nič kaj težkega, a sem to vzela smrtno resno.
Vsa ta leta sem ostala v Planici, dobila veliko novih prijateljev,
izkušenj in upam, da bodo to izkoristili tudi vsi, ki si želijo sodelovati na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju
kot prostovoljci.« Kot je pojasnila Ana Dolhar, kakšnih posebnih veščin ne potrebujete, morate pa biti starejši od 16. let. »S
septembrom so že odprte spletne prijave, kjer so navedena in
opisana vsa področja, kjer je možno sodelovanje prostovoljcev,
lahko pa nas tudi pokličete, vsakega bomo veseli. Vabim vse, ki
bi bili želeli biti največji del zgodbe v Planici, da se nam pridružite. Naši prostovoljci so veseli, srčni, pripadni in na ta način
vedno ohranjamo in bomo ohranjali planiški duh.« Pogovor z
Ano Dolhar je posnela ATM TV Kranjska Gora, kjer tudi pove,
katere športne dogodke in prireditve vse organizirajo v Planici,
kaj vse to pomeni za promocijo nordijskega športa, kaj pomeni
tudi prednost domačega terena ... S. K.

Tek na vrh planiške letalnice

Letalnica bratov Gorišek bo že devetič gostila tekmovanje, na
katerem se pogumni tekmovalci spopadejo z najtežjimi 400 metri na svetu. V dolino pod Poncami se v soboto, 10. septembra,
vrača legendarna tekaška preizkušnja Red Bull 400 Planica. S. K.

Po sledeh Kugyjevih gorskih
vodnikov

Slovenski planinski muzej v Mojstrani letos organizira bralno-študijski krožek, ki je posvečen knjižnim delom Juliusa Kugyja,
poeta Julijskih Alp. V soboto, 24. septembra, vabijo na strokovno ekskurzijo Po sledeh Kugyjevih gorskih vodnikov, prijave
zbirajo na e-naslov: matjaz.podlipnik@planinskimuzej.si do
16. septembra oziroma do zasedbe mest. S. K.

Nagrajenci
Nagradna križanka iz revije Zgornjesav’c, ki je izšla 16.
avgusta, glavno nagrado, bon za trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, prinaša Poloni Moškon iz Kranjske Gore,
drugo in tretjo knjižno nagrado, roman Melanda, prejmeta Janja Albinini iz Krope in Miha Kersnik iz Mojstrane. Geslo je bilo Knjiga za sladkosnedneže. Vsem
nagrajencem čestitamo!

Ana Dolhar v NC Planica / Foto: Matevž Peršin

Maskota Vita na obisku ...
Maskota Vita pridno promovira FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo prihodnje leto v Planici. Obiskala je že Vaški dan v Ratečah, zaključno prireditev Gremo v hribe v Planici
skupaj z našimi odličnimi skakalci, Ovčarski bal na Zatrniku, se
skupaj s Cenetom Prevcem pridružila Junakom 3. nadstropja v
Planici. V soboto, 10. septembra, bodo FIS svetovno prvenstvo v
nordijskem smučanju promovirali na Triglav teku na Brdu pri Kranju, v nedeljo, 11. septembra, pa bo Vita v dolino poslala pozdrave s tradicionalnega srečanja na Tromeji. Dne 16. in 17. septembra
se bo udeležila tudi Julian Alps Traila v Kranjski Gori. S. K.
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Buče vsebujejo
veliko hranil,
zato jih je treba
čim bolj okusno
izkoristiti.
S pomočjo
knjige, kjer je
60 receptov,
se naučimo
pripravljati 9
vrst buč: cukete,
patišonko,
čajoto, hokaido,
sweet dumpling,
maslenko,
blukuri, sweet
mamo in
muškatno bučo.

Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

15
EUR

+ po

št ni n a

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

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga Melanda
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 23. septembra
2022 na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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ODLOČITEV
JE LAŽJA
Fiksna obrestna mera
Hitra dobava
Največja zaloga

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

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

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

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2: 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 0,0003-0,0010 g/km in
število delcev 0,04 -0,90 * 1011 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.
BONUS STARO ZA NOVO velja za modele Corsa, Crossland, Mokka, Astra in Grandland z motorjem z notranjim izgorevanjem in iz zaloge ter znaša vsaj 800 EUR - odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel
financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema
za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

