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Podpora podjetništvu in obrti
Janja Dolhar, svetnica SD, ima z delom v občinskem svetu že veliko izkušenj,
saj je bila v preteklosti že dva mandata občinska svetnica. Zdaj je na svetniškem
mestu nadomestila kolega Blaža Knifica.
MARJANA AHAČIČ
Občinski svet je na prejšnji seji potrdil Janjo Dolhar kot svetnico, ki je ob
odhodu Blaža Knifica zasedla izpraznjeno svetniško mesto SD. Leta 1952
rojena Dolharjeva izhaja iz družine, ki
je imela kmetijo, gostilno in trgovino.
Izobraževala se je v gostinski in hotelski šoli v Ljubljani in Gradcu v Avstriji,
vzljubila gostinstvo in mu v družinski
gostilni Pri Žerjavu v Ratečah ostala
zvesta celih 40 let. Gostilno sedaj z
njeno pomočjo vodi mlajši sin Aleš.
• Kakšne so vaše izkušnje v politiki in zakaj ste se odločili, da se boste potegovali za mesto v občinskem
svetu?
"Odkar sem v pokoju, imam več časa.
Zato sem se na povabilo stranke SD
odločila, da ponovno kandidiram za
svetnico v naši občini, in sem zasedla
mesto svetnice, ker je prvoizvoljeni
Blaž Knific postal direktor Komunale
Kranjska Gora. Svetnica sem bila že v
času županov Kotnika in Žerjava, tako
da je to že moj tretji mandat."
• Katere cilje skušate v teh dveh letih uresničiti kot občinska svetnica?
"Dolgo sem bila aktivna v obrtno-podjetniški zbornici in bila tudi predsednica OPZ Jesenice, zato bi v tem kratkem času rada nekaj naredila na tem
področju."
• Kateri je po vašem mnenju ta čas
največji problem v občini?
"Pogrešam večjo podporo za obrtnike,
podjetnike in kmete pri birokratskih
zadevah s strani občine in države,
razvojne agencije je namreč ne dajo.
Dolgoročno bi bilo treba razmišljati
o srednji šoli, da otrokom pri 14 letih
ne bi bilo treba iti daleč od doma, ker
se marsikdo po končanem šolanju ne
vrne nazaj v dolino. Dobro bi bilo trgovskim podjetjem ponuditi prostor
za graditev trgovskega centra. Konku-

Janja Dolhar

»Pogrešam večjo podporo
za obrtnike, podjetnike
in kmete pri birokratskih
zadevah s strani občine in
države, razvojne agencije
je namreč ne dajo. Dolgoročno
bi bilo treba razmišljati
o srednji šoli, da otrokom
pri 14 letih ne bi bilo treba
iti daleč od doma, ker se
marsikdo po končanem
šolanju ne vrne nazaj v dolino.
Dobro bi bilo trgovskim
podjetjem ponuditi prostor
za graditev trgovskega
centra. Konkurenca je vedno
dobra, samo Mercatorjeva
trgovina je premalo za
turistično občino.«

renca je vedno dobra, samo Mercatorjeva trgovina je premalo za turistično
občino.
V Kajžn'kovi domačiji v Ratečah bi bilo
treba organizirati prodajo domačih
proizvodov pridelkov in gozdnih sadežev. Mislim, da ta ponudba v vasi
manjka, obenem pa bi na ta način
zmanjšali stroške z muzejem."
• Kaj je tisto, kar je trenutno v občini dobro urejeno?
"Zadovoljna sem, da imamo poleg
naravnih lepot, športnih objektov in
dobre kulinarike v številnih kmečkih
gostilnah tudi vedno več dodatne ponudbe za turiste."
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"Imam vnukinjo Tamaro in vnuka
Luka, s katerima najraje preživljam
prosti čas. Vsako leto grem za dva tedna na potovanje daleč od doma, letos
grem na Kubo."
• Življenjsko vodilo?
"Brez muje se še čevelj ne obuje."
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Spoštovane občanke
in občani
Kako hitro so minili prvomajski prazniki! Res smo se lahko
veselili dežja, ki je blagodejno vplival na povsem presušeno
naravo, napolnil potoke in reke ter vire čiste pitne vode, ki je
imamo v naših krajih na srečo še v izobilju. Toplejši dnevi so
marsikoga izmed vas zvabili v naravo, ki je odličen poligon za
krepitev telesa in duha, seveda pa smo vsi skupaj poprijeli tudi
za orodje in začeli z urejanjem okolice svojih domov. Prav naša
urejena okolica veliko pove o pridnih in delovnih ljudeh, ki živijo v Zgornjesavski dolini, pa naj so to skrbno obdelana polja,
negovani gozdovi in urejeni kraji ter okolica bivalnih objektov.
Gibanje na svežem zraku in v naravi blagodejno vpliva na
naše telo, misli so bolj bistre in v nas se naseli tisti optimizem, ki ga je vedno premalo.
Narava nam resnično ponuja veliko in prav je, da se ji kdaj
poklonimo in nekaj storimo tudi zanjo. Prav čistilne akcije,
ki so potekale po vseh krajih v preteklem mesecu, so dokaz,
da nam ni vseeno zanjo, in vesel sem tako velike udeležbe v
vseh krajih naše občine od Rateč do Radovne. Hvala vsem, od
najmlajših do članov različnih društev in klubov, ki ste napolnili vrečke in pripravljeno embalažo s stvarmi, ki v naravo
ne sodijo. Vsi skupaj imejmo do narave zaščitniški odnos in
čuvajmo jo s svojim slehernim dejanjem. Veliko lahko storimo z ozaveščenostjo in skrbnim ločevanjem odpadkov. Prav

tukaj in seveda tudi glede zmanjšanja divjih odlagališč vas
vse skupaj lahko samo pohvalim, ker se zavedate in sledite
okoljski strategiji občine in veste, da popolnoma sami odločamo, v kako urejeni in čisti občini bomo živeli.
V mesecu maju bodo po vsej občini začeli spet hrumeti stroji
in do začetka letne sezone bomo morali vsi skupaj potrpeti in
upoštevati spremenjene cestne režime v Ratečah, kjer se prenavlja cesta skozi vas, pa v Kranjski Gori mimo Mercatorja pa
v Mojstrani do muzeja, na Belci in upam konec poletja tudi v
Gozdu - Martuljku. Bodite, prosim, strpni in upoštevajte navodila izvajalcev. Naj pa vam v primeru večjih težav z gradbišči
ne bo težko poklicati na občino in nas obvestiti o problemih.
Vesel in topel maj – mesec mladosti in ljubezni – vam želi vaš
župan Jani Hrovat

Varuhinja človekovih
pravic v Kranjski Gori
Sreda, 17. 5. 2017

RS - VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC, DUNAJSKA C. 56, LJUBLJANA

Prostori občine Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1b
Pogovor z varuhinjo in svetovalci
ter prijava kršitev

Prijavite se na 030 720 225
do 15. 5. 2017 do 15. ure
Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Fotografija: Stane Jerko)

*Če potrebujete tolmača za znakovni jezik,
nam sporočite v pisni prijavi na info@varuh-rs.si.
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Pomembno je dobro počutje občanov
in obiskovalcev Kranjske Gore
Blaž Knific, nekdanji podžupan občine, je v začetku leta prevzel vodenje javnega
podjetja Komunala Kranjska Gora. Kot pravi, po prvih stotih dneh lahko reče,
da dela z dobro ekipo, s pomočjo katere je že izpeljal nekatere spremembe.
MARJANA AHAČIČ
"Kot sem povedal že ob imenovanju za
direktorja Komunale Kranjska Gora,
je bila prioriteta spoznati se z zaposlenimi in procesi. Po prvih stotih
dneh lahko rečem, da delam z zelo
dobro ekipo, s katero smo se odlično
ujeli. Veliko komuniciramo, gradimo
na medsebojnih odnosih. Uvedli smo
mesečni sestanek, kjer se pogovorimo
o izvedenih delih, predstavimo načrte za naslednje obdobje, pričakovanja
občine in občanov. Zelo sem vesel, da
zaposleni sodelujejo in da skupaj iščemo rešitve," je povedal v pogovoru tik
pred prvomajskimi prazniki. "Ker sem
bil tudi prej zaposlen v komunalnem
podjetju, mi sama vsebina dela ni bila
neznana. Delo Komunale Kranjska

Gora pa sem spremljal tudi kot podžupan za omenjeno področje. Videl
sem, da je nekatere procese mogoče
posodobiti in izboljšati, tako da je nekaj tega že postorjeno. To sem zapisal
tudi v svoj štiriletni program, s katerim sem prepričal komisijo, da me je
predlagala za direktorja podjetja. Moj
program je ambiciozen, vendar lahko
rečem, da bo v mandatu tudi v celoti
realiziran."
• Katerega področja pa ste se konkretno najprej lotili?
"Ob nastopu mandata sem se naprej
srečal z zimsko službo. To je bil prvi
proces, ki smo se ga lotili, in na tem
področju uvedli kar nekaj sprememb.
V januarju smo zamenjali dobavitelja
soli in po novem namesto morske soli
za posipanje cest uporabljamo kame-

Blaž Knific, direktor Komunale Kranjska Gora / Foto: Tina Dokl

no sol, ki je kvalitetnejša od morske.
Sol po novem skladiščimo v Komunalni bazi v Tabrah, kjer opravljamo
tudi nakladanje posipnih materialov.
S tem, ko smo ukinili nakladanje soli
v Ratečah, smo zmanjšali odzivni čas,
kar pa je zame najbolj pomembno,
pa je varnost zaposlenih, ki je v naši
komunalni bazi bistveno boljša kot v
Ratečah.
Posodobili smo tudi nakladanje snega
na tovornjake s čelno frezo, ki v eni
minuti na tovornjak naloži en kubični meter snega. Storitev se opravlja
izredno natančno, tako da se lahko
opravlja v ozkih delih vasi, med avtomobili, primerna pa je tudi za odstranitev snega na parkiriščih. Storitev je
bila dobro sprejeta, tako da smo se z
izvajalcem, ki je naš občan, dogovorili, da bomo sodelovali tudi v naslednji
zimski sezoni. Potrudili se bomo, da
bomo v začetku naslednje zimske sezone pridobili tri podobne stroje, enega tudi v našem podjetju. Najeli smo
tudi rovokopača za nakladanje soli in
peska, ki smo ga uporabljali tudi za
čiščenje parkirišč, predvsem v primerih, ko so vozila po končanem sneženju zapustila parkirišča. Za pregled
cest (preventivni posip) smo začeli
uporabljati vozilo, ki ima nižjo urno
postavko. Dnevno smo spremljali količine porabljenih posipnih materialov in tako že v prvih dveh mesecih z
racionalizacijo izvedbe za približno 20
odstotkov zmanjšali stroške zimske
službe. Župana in člane nadzornega
sveta smo seznanili z novostmi v zimski služi. Za leto 2018 smo predlagali
nakup lastnega stotonskega silosa, s
čimer bomo še za dodatnih deset odstotkov znižali ceno soli. Naš cilj je, da
zmanjšamo stroške zimske službe za
30 odstotkov (v celoti)."
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• Spomladi ste se verjetno največ
ukvarjali z vzdrževanjem javnih površin?
"Tako je. Redna vzdrževalna dela smo
opravljali tudi v času zimske službe,
ko ni bilo snežnih padavin. Začeli
smo s čiščenjem sprehajalne poti od
Požgancovega mostu do modre brvi
v Mojstrani in Sedučnikovega hudournika. V prvih spomladanskih dneh
smo začeli s popravilom ograj. Od
Loga do Rateč smo ob kolesarski stezi
skupaj s podizvajalci odstranili polomljena drevesa – grmovnice, posledice žledoloma iz leta 2014, na omenjeni
lokaciji pa smo uredili tudi brežine.
Od Loga do Jesenic pa so ob kolesarski stezi drevje obrezali zaposleni GGD
Kranj, ki so tudi upravljavci kolesarske steze. Očistili smo tudi strugo reke
Save Dolinke v Podkorenu, kjer je bilo
v strugi okoli 30 kubičnih metrov dreves, in odstranili tudi vsa posušena
drevesa, ki so bila na brežini in bi ob
večjem neurju padla v strugo.
V Jasni in na Dovjem smo postavili
nove klopi, ki si jih občani zelo lepo
sprejeli. Prejeli pa smo še nekaj nekaj
predlogov za zamenjavo obstoječih.
Zelo dobro sodelujemo tudi z Direkcijo
RS za vode, GGD Kranj –upravljavcem
kolesarske steze in regionalne ceste,
gozdarji in lastniki parcel. Za vsa navedena dela pa imamo tudi pridobljena soglasja od upravljavcev in lastnikov parcel."
• Prva stvar, s katero ste se morali
ukvarjati, pa je kanalizacijski sistem, ki ga je Komunala Kranjska
Gora malo pred vašim prihodom
prevzela od koncesionarja.
"Tudi na tem področju smo naredili veliko. Prioriteta je izločevanje
meteorne kanalizacije iz fekalne, ki
priteče na čistilno napravo Tabre. S
tem bomo namreč zmanjšali stroške
čiščenja. V marcu smo zaključili vse
postopke – sestanke z lastniki stanovanj in upravljavci v TGC centru,
konec aprila pa smo zatečeno stanje
in predloge sanacije predstavili vsem
stanovalcem v Bezjah. Oba projekta
sta v zaključni fazi, dela bomo začeli
v začetku maja. Zatem sledi sanacija
Vršiške ceste, prvi osnutki so že narejeni. Vse manjše zadeve pa že sedaj iz-

vajajo zaposleni na procesu odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v sklopu
rednega vzdrževanja."
• Kakšno je stanje na področju
oskrbe s pitno vodo?
"Februarja smo se z zaposlenimi na
tem procesu udeležili izobraževanja
na temo novosti daljinskega odčitavanja. Zadevo smo preizkusili tudi
v praksi. Zanimalo nas je predvsem
mnenje uporabnikov o tem, kaj so
prednosti in slabosti. Zelo aktivno sodelujemo tudi na projektu vodohran
Podkoren. V začetku leta smo v upravljanje prevzeli tudi novi vodohran
na Dovjem. Občina in komunala sta
na tem področju naredili veliko. Izredno me veseli, da župan in občinski
svet še naprej zagotavljajo sredstva za
oskrbo z vodo na podlagi študije, ki jo
je za našo občino v letu 2008 izdelalo
podjetje KRMC. Ta dokument je za nas
zelo pomemben. Oskrba s pitno vodo
je dobra in pijemo kvalitetno vodo."
• Komunala skrbi tudi za pokopališča.
"Na Dovjem smo že naredili prve korake. Odstranili smo tiso, ki je bila
zelo moteča. Na pokopališču v Kranjski Gori smo nad vežicami odstranili
posušena drevesa in uredili brežino,
izdelan je tudi načrt nove zasaditve,
drevesa so že naročena in jih bomo
posadili takoj v začetku maja. Županu in občinski upravi smo predlagali
sanacijo parkirišča pred vežicami v
Kranjski Gori, ki je v izredno slabem
stanju. Ob tej priložnosti bi se zahvalil županu in občinskemu svetu, da
so podprli sanacijo in z rebalansom v
proračunu zagotovili sredstva v višini
50 tisoč evrov. Izvedba del je predvidena še v tem mesecu."
• Kaj pa rezultati zbiranja in ločevanja odpadkov?
"Delne izboljšave smo že naredili tudi
pri procesu odpadkov. Posodobili smo
način zbiranja in odvoza lesa, tako da
smo zamenjali sedemkubični zabojnik z 32-kubičnim in stroške zmanjšali za sto odstotkov. Z županom in
občinsko upravo smo se dogovorili,
da bomo za 10 tisoč evrov kupili zabojnike za embalažo. Naš skupni cilj je
namreč porabiti čim manj plastičnih
vrečk, ki so se za zbiranje embalaže

uporabljale doslej, in jih posledično
čim manj odložiti v naravo. Zabojnike bomo brezplačno podarili gospodinjstvom. Ob tem prav leto 2017
zaznamujejo posebna prizadevanja
za zmanjšanje potrošnje plastičnih
vrečk. Poleg omenjenega pa se moramo zavedati, da je občina Kranjska
Gora turistična občina, pomemben je
videz, za kar se moramo truditi vsi
občani, tako da bo čim manj vrečk z
embalažo ob cesti."
• So občani že dovolj ozaveščeni,
da sami vedo, kaj sodi med embalažo, in jih zato ni treba več tako zelo
nadzorovati?
"Občani vedo, kaj sodi med plastično
embalažo, ne vedo pa, kaj sodi med
mešane komunalne odpadke. Saj se
spomnite filma, ki ga je posnel naš bivši sodelavec, uspešnice Plastik Fantastik? Kljub tej veliki promociji ločenega zbiranja ljudje premalo ločujejo, tu
bomo morali narediti korak naprej.“
• Kje je največji problem?
"Še vedno je preveč bioloških, gradbenih in kovinskih odpadkov v mešanih
komunalnih odpadkih, kar posledično privede tudi do okvar na naših
vozilih. Začeli bomo s pregledi zabojnikov in z opozarjanjem, da so odpadki nepravilno odloženi. V tem letu
predvidevamo predavanja na temo
odpadki za osnovnošolce od prvega do
tretjega razreda. Občane pa bomo ozaveščali preko lokalnega časopisa. Na
eko otokih občani še vedno odlagajo
odpadke, ki tja ne sodijo, pa čeprav
imamo zelo lepo urejen zbirni center
na Tabrah, ki je odprt vsak dan med
tednom in prvo soboto v mesecu."
• Kakšne so vaše želje in pričakovanja za prihodnja leta?
"Za prihodnje mesece, leta si želim,
da bi nadaljevali delo tako, kot smo
začeli. Odnosi so zelo dobri in tako bo
mogoče veliko narediti. Zelo velik poudarek bomo dali ureditvi občine in
storitvam, ki jih izvaja naše podjetje v
sklopu javne službe. Pomembno je, da
se naši občani v naši občini dobro počutijo, poleg naših občanov pa je pomembno, da se pri nas dobro počutijo
tudi turisti, ki prihajajo v naše kraje,
in da dobijo občutek, da so pri nas zaželeni, in se bodo zato radi vračali."
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Pripravljeni na poletje
V Kranjski Gori je vse nared za začetek poletne turistične sezone. Poudarek
bo na kolesarjenju in pohodništvu; novi nordijski center pomembno dopolnjuje
in spodbuja ponudbo celotne Zgornjesavske doline.

Glavni turistični akterji kranjskogorskega turizma so že sredi aprila predstavili priprave za prihajajočo poletno turistično sezono: Jure
Culiberg, Tomaž Repinc, Blaž Veber, Fedja Pobegajlo, Klavdija Gomboc in Jure Žerjav.
MARJANA AHAČIČ

KONČUJE SE GRADNJA MOSTU
ZA KOLESARJE

Z odprtjem kolesarskega parka in poletnega sankališča se je tik pred prvomajskimi prazniki v Kranjski Gori
začel uvod v letošnjo poletno sezono.
Kranjskogorski turistični delavci so
se, kot poudarja direktor Turizma Blaž
Veber, nanjo dobro pripravili. »Obetajo se nam številne novosti, v kraj smo
pripeljali kar nekaj novih prireditev;
med večjimi je prav gotovo festival
kolesarjenja Trail days, kjer pričakujemo približno dva tisoč kolesarjev in ki
poleg tekmovanj vsebuje tudi zabavne
prireditve in kulinariko. Gre za enkratno promocijo doline kot kolesarske
destinacije, predvsem med nemško
govoreče goste, ki lahko dober glas o
destinaciji razširijo po vsej Evropi. Druga novost prireditev je Gorski maraton
treh dolin v juliju, letos prvič bo v Planici organiziran Oviratlon. Želimo namreč, da so vsi konci tedna v času poletne sezone maksimalno zapolnjeni s
prireditvami. Veliko smo vložili tudi v
infrastrukturo, želimo si namreč, da je
Kranjska Gora prepoznana kot urejena
in zgledna turistična destinacija – od
Mojstrane do Rateč."

Zadovoljni so z novo kolesarsko traso v
Karavankah, urejeno kolesarsko potjo
Rateče–Planica, novimi usmerjevalnimi in informacijskimi tablami na kolesarski stezi Rateče–Mojstrana, ureje-

no potjo med hotelom Lek in jezerom
Jasna. »Končujemo gradnjo novega kolesarskega mostu na začetku Mojstrane in počivališča Topolino, kjer bo urejena vstopna turistično-informativna
točka iz smeri Jesenic. Za obiskovalce
je zanimiva tudi osvetljena sprehajal-

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je med prazniki zbrala v Kranjski Gori,
kjer bodo opravili prvi del priprav na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Do konca tedna
so nastanjeni v hotelu Kompas, ki je opredeljen prav kot specializiran za priprave in
obiske športnikov.
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na pot med Podkorenom in Kranjsko
Goro, ki je bila odprta jeseni.«
Ogromno energije so vložili v novo
spletno stran, kjer bo postavljena
tudi spletna trgovina in 'online' rezervacije, še dodaja Veber, ob tem pa
poudarja, da je Kranjska Gora ena
glavnih destinacij za priprave športnikov. Temu sledijo tudi hotelirji.
Tako prav zdaj z mislijo na udobje vrhunskih športnikov obnavljajo hotel
Kompas, je povedal Fedja Pobegajlo,
direktor Hit Alpinee. Hotel Kompas
je opredeljen kot delno specializiran hotel prav za priprave in obiske
športnikov in športnih ekip. V Alpinei veliko pozornosti namenjajo tudi
kulinarični ponudbi, med večjimi
dogodki, ki jih bodo na tem področju
organizirali letos, pa je drugi mednarodni kulinarični festival Kranjska
Gora v začetku maja, kjer bodo gostili
55 tekmovalcev iz osmih držav.

PLANICA POSLOVALA Z DOBIČKOM
Novosti se obetajo na področju igralniškega turizma, kjer priložnost vidijo v povezovanju zabaviščnega centra
Korona v Kranjski Gori s hotelom
Špik v Gozdu - Martuljku. Uspešno
zgodbo nadaljuje tudi Planica, kjer se
s prihajajočim koncem tedna začenja
sezona skokov na plastičnih skakalnicah in teka na smučeh v podzemni
dvorani. »Nordijski center obratuje
dobro, z delovanjem v lanskem letu
smo zadovoljni, saj smo celo presegli
načrtovane številke,« poudarja vodja
nordijskega centra Jure Žerjav. »Za
preživetje moramo zaslužiti sami;
prva sezona je pokazala, da so rezultati celo boljši od pričakovanj; Planica je poslovala z dobičkom. Realiziranih je bilo več kot 14 tisoč treningov
na skakalnicah, od tega skoraj polovico tujcev, v podzemni garaži je na
snegu teklo več kot 3500 tekačev. Obiskovalci so navdušeni nad spustom z
jeklenico, dobro so bili obiskani vodeni ogledi; zanje je v naslednjih dveh
mesecih povpraševanja še več kot v
enakem obdobju lani. V lanski sezoni
so sicer v celotni destinaciji dosegli
538 tisoč nočitev, kar je devet odstotkov več kot leto prej.

V goste prihajajo kolesarji
Konec maja na festival kolesarjenja Trail days prihaja
okoli dva tisoč kolesarjev iz vse Evrope. Enkratna
priložnost za promocijo doline kot edinstvene
kolesarske destinacije v Evropi.
MARJANA AHAČIČ
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Zadnji konec tedna v maju, natančneje med 25. in 28. majem, bo Kranjska
Gora gostila evropski festival kolesarjenja Trail days, ki bo, po pričakovanjih organizatorjev, v dolino privabil
okoli dva tisoč kolesarjev z različnih
koncev Evrope. Na festivalu bodo imeli veliko možnosti tako za spuste po
bike parku kot za preizkušanje tako
imenovanih kolesarskih trailov v
Kranjski Gori in okolici. Med njimi je
tudi na novo urejena gorskokolesarska pot v Karavankah, ki jo bodo poimenovali in uradno odprli prav v času
festivala.
"Nekateri si pač želijo s svojimi nogami pribrcati na vrh klanca in se potem spustiti v dolino; takemu spustu
pravimo spust po trailu in takšnih je
v Kranjski Gori in okolici kar nekaj,
prav tako v okolici Mojstrane in Rateč," pravi Jure Culiberg, ki na kranjskogorskem smučišču vodi bike park.
"To je tisto, kar gorski kolesarji vse
bolj iščejo, in veseli smo, da smo enega takšnih tudi formalno uredili tudi
pri nas. Začne se na odcepu s ceste na
Korensko sedlo in premaga okoli 800
metrov višinske razlike. Vzpon je po
cesti, spust pa je – v soglasju z lastniki, seveda, ki jih je občina prosila za
dovoljenja – ekipa tako imenovanih
trail builderjev z motikami, krampi
in ostalim orodjem uredila tako, da
je primeren za kolesarje. Gorski kolesarji vse bolj iščejo avanture tudi tam,
kjer niso podprti z žičnicami ... no, večina pa ima rada oboje."
Zato bodo vsi lahko prišli na svoj račun na prihajajočem festivalu kolesarjenja. "Prostor zanje bomo uredili
na parkirišču pred policijsko postajo.
Spodaj bo ogromna flota testnih koles,

Kranjska Gora vse bolj stavi na kolesarje:
tako se sredi maja obeta organizacija
prestižnega festivala kolesarjenja Trail
days, ki bo v Zgornjesavsko dolino
pripeljal kar okoli dva tisoč kolesarjev.
tako cestnih kot gorskih, kolesarji pa
se bodo vsak zase odločali, ali se bodo
podali na bike park ali na trail ... zvečer se bodo zabavali ob glasbi in hrani
na prizorišču, kjer bo 200 do 300 kamperjev in šotorov," je še pojasnil.
Kot pravi, bo na podlagi izkušenj, ki so
jih s prireditvijo imeli na Tirolskem,
kjer so jo organizirali doslej, festival izjemna priložnost za promocijo
Zgornjesavske doline kot kolesarske
destinacije. "Danes največ velja nasvet
prijatelja, znanca, ki ima podobne interese kot ti. Zato po mojem mnenju
največjo vrednost dogodka predstavlja
prav dober glas, ki ga bodo udeleženci
po koncu dogodka o Kranjski Gori širili po vsej Evropi, predvsem nemško
govorečem delu. Gre za promocijo, ki
je ne moreš plačati."
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Konjeniki
brez meja
Tudi letos so se 1. maja
srečali ljubitelji konj
iz Italije, Avstrije in
Slovenije, iz sosednjih
občin ob tromeji. Prvič so
se srečali pred trinajstimi
leti ob vstopu Slovenije v
Evropsko unijo, letos je
srečanje gostil Konjeniški
klub Špik iz Rateč.
MARJANA AHAČIČ, FOTO: TINA DOKL
Blizu sto konjenikov se je v ponedeljek,
na praznični dan, zbralo v Ratečah,
kamor so v sedlih ali z vpregami prišli
iz Italije, Avstrije in Slovenije. Ljubitelji
konj iz treh obmejnih občin se prvega maja vsako leto srečujejo zato, da
bi pokazali, kako lepa je lahko Evropa
brez meja. Prvo srečanje so tako pred
13 leti pripravili ob vstopu Slovenije v
Evropsko unijo v Avstriji, tokrat pa je
bil njihov gostitelj rateški Konjeniški
klub Špik, cilj pa Kranjska Gora.
Vsako leto srečanje pripravi druga država, udeleženci pa so večinoma stalni;
največ se jih zbere ob lepem vremenu,
kakršno je bilo tudi v ponedeljek, ko so

Prireditev je združila ljubitelje konj iz treh dežel in vseh generacij.
se, nekateri v sedlih, drugi na vozovih,
odpravili na nekajkilometrsko pot od
nekdanjega mejnega prehoda Rateče
mimo mokrišča Ledine in Podkorena
do središča Kranjske Gore. Že ob poti na
kolesarski stezi so pisano povorko jezdecev in vpreg, na čelu katere so šli konjeniki z zastavami, spremljali številni
obiskovalci. Posebno navdušeno so udeležence srečanja pozdravili številni obiskovalci in domačini v središču Kranjske Gore, kamor so prišli opoldne, nato
pa pot nadaljevali nazaj v Podkoren, kje
je bil pod Vitrancem tudi zaključek prireditve. "Po srečanju planincev, šol in
gasilcev smo zdaj priča tudi srečanju
konjenikov. Tudi tu se povezujemo z Avstrijo in Italijo. Prav lep sprevod je bil,

Konjeniki treh dežel se že trinajst let srečujejo na prvomajskih
srečanjih. Letos je bila gostiteljica srečanja Kranjska Gora.

z izjemno velikim številom konjenikov
in jahačev, ki so jih domačini in obiskovalci lepo sprejeli. Kranjska Gora je
pokala po šivih, prireditev je prav gotovo odlična popestritev tudi na področju
turizma," je dejal župan Janez Hrovat.
Predsednik Konjeniškega kluba Špik
Jani Osvald pravi, da so bili organizatorji
zadovoljni z obiskom, tako konjenikov
kot obiskovalcev. Kot je dejal, so še posebej veseli mladih, ki jih še zanima konjereja in delo s konji, tako da tradicija
konjeništva v teh krajih ne bo izumrla.
Letošnjo prireditev je torej gostila
Kranjska Gora, v prihodnjih dveh letih
sta spet na vrsti Avstrija in Italija, ko
bosta srečanje konjenikov pripravila
Bistrica na Zilji in Trbiž.

Zaradi številnih mladih, ki jih še zanima konjereja in delo s
konji, tradicija konjeništva v teh krajih ne bo izumrla.
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Slovesnost
ob odkritju
spominske
plošče
V četrtek, 20. aprila,
so v Ratečah pripravili
slovesnost, na kateri
so odkrili spominsko
ploščo na družinski hiši
zakoncev Gorazda in
Milane Koblar, kjer je bilo
v letih 1990–1991 tajno
skladišče orožja Postaje
mejne milice Rateče.
MARJANA AHAČIČ
Slavnostni govorci pa so bili podžupan
Bogdan Janša, dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih
društev Sever, in Roman Zupanc, tedanji pomočnik komandirja Postaje
mejne milice Rateče. Ploščo sta odkrila Andrej Žemva, tedanji komandir

Gorazd Koblar je bil v času osamosvojitvene vojne policist Postaje mejne milice Rateče,
skupaj s kolegi policisti iz PP Kranjska Gora.
Postaje mejne milice Rateče, in podžupan Bogdan Janša. "To, bom pomagal
pri hrambi orožja, je bilo popolnoma
samoumevno, saj sem bil v tistem
času vendarle policist na mejnem
prehodu Rateče," se je na slovesnosti
tistih časov spomnil Goraz Koblar, pri
tem pa dodal, da sam kot bistveno
bolj junaško vidi ravnanje svoje žene
Milane, ki je, ko je bilo treba, sama
poskrbela za to, da je bilo orožje iz
njihove domače hiše prestavljeno na
varnejše mesto.

Ploščo sta odkrila Andrej Žemva, tedanji komandir Postaje mejne milice Rateče,
in podžupan Kranjske Gore Bogdan Janša.

19. Zvonariada
v Mojstrani
KARMEN SLUGA
Sedem različnih zborov in s tem tudi več
kot 150 pevk in pevcev iz vse Slovenije se
bo v soboto, 20. maja, zbralo v Mojstrani. Zborom, ki prepevajo raznolike pesmi
in jih oblikujejo pisane zasedbe s člani
vseh starosti, je poleg ljubezni do petja
skupna še ena stvar – v svojem imenu vsi
nosijo besedo »zvon«. Prav zaradi tega
se bodo letos že 19. zbrali na tradicionalnem dogodku, imenovanem Zvonariada,
ki ga tokrat organizira Društvo Triglavski
zvonovi. Njihovo druženje se bo zaključilo ob 18. uri s slovesnim koncertom Veselo pod Triglavom, ki se bo odvijal na Trgu
Olimpijcev v Mojstrani. Na koncertu bodo
nastopili: Pevsko društvo Savinjski zvon,
Mešani pevski zbor Šentviški zvon, Mešani pevski zbor Zvon Muta, Mešani pevski zbor Šenčurski zvon, Moški komorni
zbor Mengeški zvon, Pevsko društvo
Zvon Šmartno pri Litiji in Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi. Za
sproščeno druženje tako pevk in pevcev
kot tudi vseh obiskovalcev bo po končanem koncertu poskrbel Ansambel Zgornjesavci. Dogodek sofinancira Občina
Kranjska Gora.
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Podari uro svojega
časa

Pomlad v Slovenskem
planinskem muzeju

URŠA PETERNEL
Podari uro: na dan, mesec ali leto je naslov akcije, s katero Ljudska univerza Jesenice k sodelovanju vabi prostovoljce. V
sklopu Večgeneracijskega centra Gorenjske namreč želijo pridobiti posameznike,
ki bi starejšim, priseljencem, invalidom,
osebam s posebnimi potrebami, mladim
in otrokom, ki iz različnih razlogov živijo
na robu družbe, pomagali premagovati
ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Kot je povedala Katarina
Bertoncelj z Ljudske univerze Jesenice,
zagotovo obstajajo srčni posamezniki,
ki bi z veseljem podarili uro svojega časa
in bi denimo odigrali partijo šaha s stanovalcem doma upokojencev, pomagali
mladostniku s posebnimi potrebami napisati nalogo, starejšega naučili uporabe
elektronske pošte, priseljenko naučili
speči potico ... Prav ta nekomu podarjena
ura tudi darovalcu prinese sprostitev in
občutek, da prispeva k bolj povezani in
strpnejši skupnosti.

Pohod namesto
tekmovanja
Člani Društva Gorske reševalne službe
Mojstrana vsako leto spomladi pod severno triglavsko steno v Vratih organizirajo smučarsko tekmovanje v spomin na
vse ponesrečene domače gorske reševalce. Letošnja zima s skromno snežno
odejo je onemogočila izvedbo. To se je
v dolgoletni zgodovini tekmovanj le malokdaj zgodilo. Letos so ga nadomestili s
pohodom od Aljaževega doma do Bivaka
pod Luknjo. Udeležilo se ga je sedemdeset članov iz večine slovenskih društev
Gorske reševalne službe ter iz dveh društev iz sosednje Avstrije oziroma Koroške
Ketchah Mautna in Beljaka. Sicer nikoli
ni v ospredju tekmovanje kdo bo boljši,
gre predvsem za prijetno obliko druženja
gorskih reševalcev. In tudi tokrat je bilo
tako, je po pohodu poudaril predsednik
društva Gorske reševalne službe Mojstrana Jože Martinjak.

JANKO RABIČ
Slovenski planinski muzej v Mojstrani že sedmo leto privablja planince in
druge ljubitelje gora od vsepovsod. V
aprilu so poleg posameznikov in družin beležili večji obisk šolskih skupin ter planinskih, upokojenskih in
drugih društev. Poleg ogleda stalnih
zbirk v muzeju vlada precejšnje zanimanje za novost, ki so jo lani dodali
stalnim zbirkam. To je osemdeset let
star Bivak 2, ki je stal na Jezerih. V
muzeju so ga obnovili, na zunanjem
prostoru pa je skupaj s hišo doživetij
velika atrakcija za obiskovalce. Letošnji program občasnih razstav, muzejskih večerov in drugih dogodkov
je še posebej bogat in raznolik. Večji
poudarek dajejo muzejskim večerom,
ki so vedno dobro obiskani. Gostje so
ljudje, ki so na različne načine pove-

zani z gorami. Svoje plezalne podvige
in druge zgodbe so že predstavili nekdanji vrhunski alpinist Tone Škarja,
slovenska paraplezalna reprezentanca, najboljši ledni plezalec na svetu
Klemen Premrl in vodilni slovenski
alpinist mlajšega rodu Luka Lindič.
Pia Peršič in Andrej Martinčič sta
predstavila 1900 kilometrov dolgo
slovensko turno kolesarsko pot. 19.
maja bo gostja izjemna plezalka z velikimi mednarodnimi uspehi, domačinka iz Mojstrane Martina Čufar Potard, ki sedaj z družino živi v Franciji.
Naslov muzejskega večera bo Mama
z jeklenimi prsti. 16. maja pa se obeta še ena zanimivost. Pripeljali bodo
helikopter z imenom Burduš, ki je
od leta 1968 naprej kot prvi slovenski
sodeloval na reševalnih akcijah v gorah. Odslej bo razstavljen kot eksponat v muzeju.

Zbirko Slovenskega planinskega muzeja bodo s helikopterjem
z imenom Burduš, ki je od leta 1968 naprej kot prvi slovenski
sodeloval na reševalnih akcijah v gorah. Helikopter si bo prvič
mogoče ogledati 16. maja po 13. uri pred muzejem. Zaradi
priprav bo muzej v ponedeljek, 15. maja, od 15. ure in 16. maja
ves dan zaprt.

Kulinarični festival
KARMEN SLUGA
Po lanskoletni uspešni izvedbi 1. Mednarodnega kulinaričnega festivala v Kranjski
Gori, ki je v Zgornjesavsko dolino pripeljal več kot štirideset tekmovalk in tekmovalcev
iz šestih držav, je bila za organizatorje dogodka, hotelirsko družbo Hit Alpinea, možna
samo ena pot. »Dogodek bo postal stalnica na koledarju prireditev, naslednja izvedba
pa bo na sporedu med 8. in 11. majem v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora,« pravi
direktor Hit Alpinee Fedja Pobegajlo. Tekmovalci bodo kuhalnice prekrižali v različnih
kategorijah in starostnih skupinah, znova pa bodo na sporedu priljubljena tekmovanja v kategoriji »Magic box« in tekmovanja v kulinarični artistiki, ki so še posebej zanimiva za obiskovalce. Tudi letos ne bo šlo brez »Večerje s TOP 3 šefi«, na kateri bo
mednarodna kuharska zasedba pripravila vrhunsko kulinarično doživetje in gostom v
užitek ponudila večerjo s tremi hodi. Letošnji virtuozi v belem prihajajo iz Makedonije,
Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Dogodek bo potekal v torek, 9. maja, v restavraciji
Napoli v hotelu Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora.

Si ne upate
iz avta?
Kar brez skrbi.

Pri sklenitvi avtomobilskega
zavarovanja izkoristite dodatne
ugodnosti v akciji Sprosti čas:
• zavarovanje prtljage,
• zavarovanje odgovornosti
in asistence za kolesarje,
• zavarovanje rehabilitacije
po prometni nesreči in kar
• do 30 EUR popusta pri letnem
turističnem zavarovanju.
Več na triglav.si.

Več kot le avtomobilsko
zavarovanje.
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Devetdeset let
od smrti Jakoba Aljaža
KARMEN SLUGA, FOTO: TINA DOKL
Letos mineva devetdeset let, odkar je umrl Jakob Aljaž.
V dovški fari bodo obletnico obeležili v nedeljo, 7. maja,
pri obeh mašah na Dovjem in v Mojstrani; ob 8. in 10. uri.
»Triglavski župnik, skladatelj in glasbenik, planinec, graditelj planinskih postojank Jakob Aljaž je vtisnil močan pečat
vasem pod Triglavom, Mojstrani, Dovjemu, Belci in Radovni.
Letos 4. maja mineva 90 let od njegove smrti,« je zapisala
Metka Kern Trček iz KUD Jaka Rabič.
»Prežet z ustvarjalnostjo, pokončne drže je delal za napredek, izobraževanje in kulturo. Bil je neverjetna osebnost,
delal je v skupno dobro in povezoval ljudi. Leta 1908 je peljal
nad trideset domačinov v narodnih nošah na Dunaj, kjer
so nastopili v sprevodu pred cesarjem kot "Kmečka ohcet
pri Zlatorogu". Domačini so Jakoba Aljaža vsestransko
podpirali, še posebno, ko je 1914. leta na Dovjem ustanovil Katoliško izobraževalno društvo, ki se danes imenuje
KUD Jaka Rabič. Niti 1. svetovna vojna, ki je izbruhnila ob
letu ustanovitve, ni društvu vzela zagona. Na Dovjem je
v Aljaževem času igralska skupina uprizorila več iger na
leto, nad dvajset pevcev je prepevalo v treh pevskih zborih. Govočev hlev so preuredili v gledališče, kjer je hvaležno
občinstvo navdušeno spremljalo nastope. Aljaž se je zaradi pomanjkanja prostora za "skušne" in nastope zavzel za
gradnjo kulturnega doma. Pri prosveti mu je bil od leta 1911
v močno oporo kaplan Franc Pečarič, ki je po Aljaževi smrti

Dijakinja Nina Macun in izkušeni kuhar Tadej Lombar, sicer vodja
kuhinje kranjskogorskega hotela Kompas, sta skupaj pripravila
polento z belo čokolado in jagodnim sorbetom.

Po izkušnje na Festival čokolade
KARMEN SLUGA
Na nedavnem Festivalu čokolade v Radovljici se je v šotoru Čokolandija predstavila tudi Hit Alpinea Kranjska Gora. Dijakinja Nina
Macun in izkušeni kuhar Tadej Lombar, sicer vodja kuhinje kranjskogorskega hotela Kompas, sta skupaj pripravila polento z belo
čokolado in jagodnim sorbetom. Poleg samega sodelovanja na
festivalu ima dogodek pomembno izobraževalno noto. Za mlado
Nino, ki trenutno opravlja prakso, so nastopi pred publiko in priprava hrane pred občinstvom pomembna izkušnja. Da je kuhala
med nastopi slavnih tekmovalcev iz znanega televizijskega šova,
Peško in Elvisom, pa je bila zanjo še posebna čast. Mladi bodo
izkušnje kmalu začeli nabirati tudi na 2. Mednarodnem kulinaričnem festivalu v Kranjski Gori, kjer v kategoriji »junior« beležijo že
okoli 30 prijav mladih kuharskih navdušencev.

VABI K VPISU

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej
klavir, orgle, harmonika, violina, violončelo, kontrabas,
kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa,
fagot, kitara, harfa, citre, tolkala, trobenta, pozavna,
rog, tuba, petje.
SKUPINSKI POUK
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let
GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let
BALET – otroci, stari 9–11 let
Zbiranje prijav za vpis bo potekalo
v torek, 16. maja 2017, od 10.00 do 17.00
v prostorih Glasbene šole Jesenice na
Cesti Franceta Prešerna 48 .

GLASBENA ŠOLA JESENICE, CESTA FRANCETA PREŠERNA 48, JESENICE

NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

nadaljeval in uresničil Aljažev načrt za nov prosvetni dom.
V enem letu je bil dom zgrajen, sedem let po Aljaževi smrti
pa v njem ustanovljeno Aljaževo pevsko in dramatsko društvo, ki je delovalo do začetka druge svetovne vojne. Po vojni se je razmahnila dejavnost v KUD Jaka Rabič. Domačini
so Aljažu ob stoti obletnici njegovega prihoda na Dovje v
zahvalo in spomin postavili spomenik,« ob visoki obletnici
sklene Metka Kern Trček.

Pestro za dan
Zemlje
Na stojnicah so si
obiskovalci lahko
izmenjali samena in
sadike, kupili nekaj
lokalne hrane ter
naravnih in umetniških
izdelkov. Zanimivo
predavanje o tem, kako
se izogniti uporabi
plastike, posebej vrečk.

Organizatorji se za sodelovanje na prireditvi zahvaljujejo domačemu turističnemu društvu
in Turizmu Kranjska Gora, Komunali Kranjska Gora, Alešu Jezeršku in Dragu Zormanu.
naravnih in umetniških izdelkov kot
so milo, nakit in drugi izdelki. Imeli
soo izmenjevalnico semen in sadik, izdelovali vrečke za sadje in zelenjavo v
trgovini ... Predstavili so škodljivo vlogo odpadle hrane in odpadkov nasploh
ter potencialne vire energije za krajevno skupnost in občino. Na srečanje, ki
se ga je v lepem sobotnem popoldnevu udeležilo precej domačinov pa tudi

nekateri obiskovalci Mojstrane, so
povabili bodo predstavnike podobnih
društev iz doline ter društvo Ekologi
brez meja, da si izmenjajo izkušnje.
Skupina je izdelala turistični ekopaket
za obiskovalce, ki bodo prišli v njihov
kraj brez avtomobila. Vključili so prevoze, kolesarski izlet, ogled zvezdnega
neba in še marsikaj, kar se lahko počne brez škodljivega vpliva na okolje.

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?

NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
,72€
8
6
1 +
DDV
=t

MARJANA AHAČIČ
Tako kot vsako leto je tudi letos skupina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost (DMZP) za dan Zemlje poskrbela
za aktivnosti, s katerimi želi ozaveščati o zdravem naravnem okolju,
ohranjanju narave in škodljivih podnebnih spremembah. Tokrat so aktivnosti potekale v soboto, 22. aprila
popoldan, na Trgu olimpijcev v Mojstrani. Obiskovalcem je bila na voljo
bo ponudba lokalne hrane in prikaz

ENERGIJA NARAVE D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 90, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Kot se spodobi ob prazniku, kakršen je
dan Zemlje, so na ta dan na trgu zasadili
novo sadno drevo, hruško.

Kako pa na www.

lesnipele .si

ali na

051 250 440

Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega
razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014

KAKOVOSTNI RAZRED 1

16 | KULTURA

Razstava o potujočih brusačih
Rezijanski brusači so najprej peš, kasneje s kolesom, v zadnjih desetletjih
pa s kombiji hodili od kraja do kraja, gospodinjam nabrusili škarje in nože,
popravljali dežnike, nekateri celo cinkali peči. Gornjesavski muzej Jesenice gosti
razstavo o teh posebnih ljudeh v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori.
MARJANA AHAČIČ
FOTO: MATIC ZORMAN
Potujoči brusači so se ukvarjali obrtjo,
ko jo je v Reziji opravljalo mnogo moških, tudi mladih, zlasti v kraju Solbica,
od koder tudi prihaja razstava o dediščini potujočih brusačev iz Rezije, ki je
do konca maja na ogled v Liznjekovi
domačiji v Kranjski Gori. »Za ta sicer
nenavaden poklic so se odločali tisti, ki
so bili doma v gorah, kjer je bilo malo
možnosti, da bi se priučili drugih obrti.
Brusaštva se je bilo mogoče hitro naučiti brez kakih posebnih vložkov ali izkušenj – zadostovalo je že malo bistrosti,
požrtvovalnosti, potrpljenja in delovne
vneme,« pojasnjujejo avtorji razstave.
A brusač je moral zapustiti družino in
oditi v svet, biti zdoma dolge mesece.
Nenehno se je selil in s tako imenovanim dolgim klicem gospodinjam
oznanjal svoj prihod. Domov so se
brusači vračali le za kratek čas ob po-

Potujoči brusači iz Rezije so brusili nože in
škarje pa tudi popravljali dežnike.

V Reziji še vedno obstaja društvo brusačev, ki ohranja bogato dediščino; del njihove
zanimive zgodovine je do konca maja na ogled tudi v Liznjekovi hiši v Kranjski Gori.
sebnih priložnostih, kot so tradicionalni vaški prazniki ali košnja.
»Ko je pri družinah zbral nože in škarje,
se je brusač postavil v kot kakšnega trga,
pod stebrišče ali v vežo. Delati je začel na
»sedlu« svojega nenavadnega in posebnega kolesa, opremljenega z delovnimi
pripomočki: večja naprava je bila za brušenje, manjša s smirkom pa za loščenje
ostro nabrušenih predmetov. Nekoliko
više na kolesu je bila pritrjena zarjavela posodica, iz katere je kapljala voda na
brus, ki je deloval na nožni pogon,« še
pojasnjujejo. V preteklosti so se brusači
selili iz kraja v kraj z delovnim orodjem
v lesenem zaboju, imenovanem krama,
ki so ga nosili na ramenih. Kasneje so
začeli uporabljati voziček na dve kolesi,
imenovan krosma. Po drugi svetovni
vojni ga je zamenjalo kolo, opremljeno
za opravljanje te obrti.
Rezijanski brusači so hodili vsepovsod,
delali so samostojno in niso tekmovali

med seboj. Starejši so raje hodili po podeželju, mlajši pa so raje delali v mestih. V 19. stoletju in v letih pred prvo
svetovno vojno so se rezijanski brusači
odpravljali v daljne dežele Vzhodne in
Južne Evrope. Eden takšnih je bil Simeone Siega iz Osojan, ki je med svojim
dolgoletnim popotovanjem, polnim
dogodivščin in nevarnosti, pripotoval
prek Balkana v Bospor in nato prek
Turčije, Anatolije in Sirije nadaljeval
pot v Jeruzalem, še lahko izvemo na
razstavi v Kranjski Gori.
Tako so rezijanske brusaške delavnice vzniknile v marsikaterem mestu
avstro-ogrske monarhije, stare Srbije
in Romunije. Nekateri brusači so se
ukvarjali tudi s cinkanjem bakrenih
posod in peči ter popravljanjem dežnikov, drugi so obvladali celo posebno
tehniko brušenja in bili opremljeni z
orodjem za brušenje kirurških inštrumentov, kar je bilo prava umetnost.
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Ohranjajo in negujejo bogastvo ljudskih pesmi
20 LET DELOVANJA SEKCIJE IN LJUDSKIH PEVK
Kot reka odtekla so naša leta,
ne vrnejo se več nazaj,
naša pesem se v njih prepleta,
vsakič z veseljem je zapeta.
Sreda je naš dan,
ko odpade vsak drug plan,
tega dne se veselimo,
v klubu se dobimo.
Pozabimo na vse probleme,
s pesmijo rešujemo vse dileme,
veselo zapojemo, vse zaživi,
naberemo si novih moči.

JANKO RABIČ
Včasih je za prijetno preživljanje časa ljudi v zrelejših letih potrebno le malo stvari: ljubezen do petja, izražanje
lepih misli, druženje in morda še kaj. Vse to krasi značaje
članic sekcije za kulturo pri Društvu upokojencev Dovje Mojstrana. Vse so ljubiteljice petja, poimenovale so se kar
ljudske pevke. In prav ljudski pesmi namenjajo posebno
pozornost. Vneto zbirajo stare pesmi, marsikatero so otele
pozabi. Pesmi lepo donijo na nastopih, ljudske in druge,
še posebej s ponosom zapojejo kar kot svojo himno o Mojstrani (domačinke Jelice Klančnik - Meselove,) pa tisto o
dovški fari. Najprej je sekcijo vodila Marinka Čebulj, za njo
je to delo prevzela Vera Gartner, ki je ves čas zborovodkinja
ljudskih pevk. Uspešno se povezujejo z Literarnim klubom
upokojencev Slovenije. Kujejo verze, pišejo prozo, objavljajo
v zbornikih, pesmi predstavljajo ob različnih priložnostih.
Letos zaokrožujejo dvajset let delovanja. V tem času se je
ob stalni skrbi za kulturo in pripravo društvenih prireditev
ob praznikih in drugih pomembnih dnevih zvrstilo veliko
različnih nastopov tudi širše, ne le v krajevni skupnosti in
v občini Kranjska Gora. Lepo se je slišala njihova pesem v
Kamniku, v Pliberku na Koroškem, v Domju pri Trstu in še
marsikje drugje. Posebej je povsod prisrčno, ko zapojejo in
povedo lepe misli v domovih za starejše, na praznovanjih
jubilejev. Pred sedmimi leti se jim je pridružil harmonikar
Tone Dremelj.
Dvajsetletnici delovanja ne bodo namenjale posebne pozornosti. »Naj ostane tako, kot je,« pravijo vse v en glas. To
so druženja ob sredah, prepevanje za njihovo dušo in tudi
za veselje mnogih, ki jim prisluhnejo. Je pa Marinka Čebulj
napisala lepo pesem ob tej priložnosti s povabilom, da naj
se pridružijo še druge, ki v »srcu dobro mislijo«.

/ MARINKA ČEBULJ /

Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite
z našo izbrano kavo ali čajem v
RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI.
Borovška cesta 91, Kranjska Gora
Odpiralni čas: vsak dan od 9. do 22. ure
Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995,
kranjskagora@cokoladnica.si

info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

ČOKOLADNICA, D.O.O., BRNČIČEVA 13, LJUBLJANA

Ljudske pevke letos zaokrožujejo že dvajset let delovanja.

Že 20 let
življenje nam lepše teče,
pridite med nas po košček sreče,
zdaj je čas, zdaj ste v pokoju,
ne kopljete se več v znoju.
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Dvojezično
sodelovanje
Učenci petega razreda
Osnovne šole Josipa
Vandota Kranjska
Gora so aprila gostili
prijatelje, sedemnajst
prvošolcev iz dvojezične
ljudske šole Lipa ob Vrbi
z učiteljico Alexandro
Kröpfl.
Petošolci so se izkazali kot izvrstni gostitelji.
KARMEN SLUGA
Kranjskogorci so skupaj z učiteljicama Lidijo Tempfer in Zdenko Oven
pripravili jezikovne delavnice o hiši.
Avstrijci so se učili slovenske, Kranjskogorci pa nemške besede, povezane
s prostori v hiši, pohištvom … Reševali
so tudi učne liste, izdelali plakate ter

brali bralne lističe v slovenskem in
nemškem jeziku. Gre za lepo medgeneracijsko in dvojezično sodelovanje,
za katerega je v veliki meri zaslužna
učiteljica Lidija Tempfer, ki se za tovrstna srečanja vedno zelo potrudi in
pripravi zanimiv program. Pohvaliti
pa gre tudi petošolce, ki so se izkazali

kot izvrstni gostitelji, saj so se zavedali, da gostijo nekaj let mlajše prijatelje
in so se jim posvetili ter jim pomagali
po svojih najboljših močeh. Kranjskogorci bodo junija vrnili obisk v Avstriji,
kot nagrada za pridno branje in učenje pri nemškem jeziku pa jih čaka
ogled Minimundusa.

Če dobro misliš, si bolj zdrav
Lokalna akcijska skupina Občine Kranjska Gora in zdravnica Dunja Kotnik
v kranjskogorski knjižnici vsak ponedeljek od 17. do 18. ure pripravljata srečanja
z naslovom Bleščeče zdravje je darilo sebi in okolici.
TJAŠA STERLE POLAK
Zanimiva srečanja, kjer se udeleženci pogovarjajo o sebi,
svojih zdravstvenih in duševnih težavah, zanimanjih in
hobijih, vključujejo malo telovadbe, nekaj masiranja in
veliko razmišljanja o tem, kako najti način, da bi v glavi
preprečili vse tiste bolezni, ki bi lahko kasneje izbruhnile
v fizičnem smislu.
Zdravnica Dunja Kotnik, specialistka družinske medicine, ki je, preden je prišla v Kranjsko Goro, delala na ur-

»Naše misli so pomembno vodilo našega
življenja. Zato se moramo naučiti tudi pravilno
misliti,« je dodala Kotnikova in vsem zbranim
ob koncu položila na srce, naj razmislijo o
svojih negativnih in pozitivnih mislih.

genci v UKC Ljubljana, pravi, da se ji s srečanji izpolnjuje
dolgoletna želja. Svojih pacientov ne želi videvati le v ordinaciji, temveč se z njimi in drugimi občani želi srečevati tudi neformalno. Tako lahko vsi skupaj iščejo odgovore
na pereča vprašanja ter hkrati spregovorijo o problemih.
S pogovori še tako težki problemi postanejo bolj plastični,
hitreje rešljivi in manj obremenjujoči. Vsaj takšen občutek je bil na enem izmed srečanj, kjer je vse zbrane čakala še nežna in sproščujoča masaža izpod rok »gorske«
zdravnice.
Udeleženci se učijo, kako izboljšati svoje počutje z različnimi tehnikami: od či gonga do pravilnega dihanja ter
predvsem sproščenega pogovora. »Naše misli so pomembno vodilo našega življenja. Zato se moramo naučiti tudi
pravilno misliti,« je dodala Kotnikova in vsem zbranim ob
koncu položila na srce, naj razmislijo o svojih negativnih
in pozitivnih mislih.
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Zmagovalno
potovanje
Z nalogo Zmagovalno
potovanje po Zgornjesavski
dolini so se učenci OŠ
Josipa Vandota Kranjska
Gora uvrstili na zaključno
prireditev akcije Turizmu
pomaga lastna glava.
MARJANA AHAČIČ
Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo letos organizirala 31. festival Turizmu pomaga lastna glava. Tema letošnjega festivala je
bila Potujem, torej sem. Svojo turistično
nalogo so pripravili tudi učenci OŠ Josi-

Na turistični tržnici v Kranju so prejeli zlato
priznanje ter se tako že tretje leto zapored
uvrstili na zaključno prireditev konec aprila
v Mariboru.
pa Vandota Kranjska Gora. Na turistični
tržnici v Kranju so prejeli zlato priznanje ter se tako že tretje leto zapored uvrstili na zaključno prireditev, ki je bila
20. aprila 2017 v Mariboru, je sporočila
mentorica Petra Berčič.
Učenci so pripravili dvodnevni zaključni izlet za devetošolce iz vse Slovenije
z naslovom Zmagovalno potovanje po
Zgornjesavski dolini. "Tisti, ki boste potovali z nami, boste izvedeli, zakaj ima
Mojstrana Trg olimpijcev, v čem je svetovna posebnost Peričnika, zakaj stoji na
Dovjem spomenik Jakobu Aljažu in kam
kaže s svojo roko. Slišali boste legendo

Pri nastajanju turistične naloge ter pripravi in izvedbi nastopa na turistični tržnici so
sodelovali učenci: Maja Brlogar, Urban Dereani, Alja Ivančič, Kaja Kerštajn, Ines Kolarič,
Nika Komac, Iza Košir, Gaja Lahajnar, Danaja Lavtižar, Neža Lavtižar, Patricija Lavtižar,
Erik Markelj, Jerneja Peternel, Ema Robič, Andrada Maria Šmehil in Medeja Troha.
o Ledencu in zakaj se je Kranjska Gora
včasih imenovala Borovška vas. Skupaj
se bomo spustili po poletnem sankališču Besna Pehta in toboganu Bedančeva
drča. Zabavali se bomo v čudoviti okolici
jezera Jasna in prenočili v hostlu Barovc.
V Podkorenu se bomo bali parkeljnov, v
Zelencih pa navduševali nad čudovitimi
barvami narave. V Ratečah se bo pred
našimi očmi odvil mini Vaški dan, v
Planici pa bomo dokazali, da smo tako
pogumni kot naši orli, saj bomo preleteli letalnico in postali junaki Planice," so
privlačno opisali, kam vabijo vrstnike.
"Vsak izletnik bo domov odšel s spominkom – slikami iz kock. Pri vsaki znamenitosti bo izletnika čakala majhna koc-

ka in ko bo v Planici vse te kocke sestavil,
bo dobil krasne slike naših krajev. Kocke
bodo v škatli, na kateri bo razredna fotografija, ki jo bomo posneli ob jezeru Jasna. Tako bo to lep spomin na osnovnošolske dni, sošolce in sošolke ter na naše
Zmagovalno potovanje po Zgornjesavski
dolini," so zaključili predstavitev.
Kot sta povedali mentorici Petra Berčič
in Helena Smolej, so bili učenci zelo ponosni in veseli, ker so si njihov nastop
na turistični tržnici ogledali ravnatelj
Milan Rogelj, župan Kranjske Gore Janez Hrovat, direktor Turizma Kranjska
Gora Blaž Veber ter Tina Brlogar in Primož Oman iz Turističnega društva Rateče - Planica.
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»V plesu sem presenetil samega sebe«
Denis Porčič - Chorchyp, "samurai" iz Podkorena, blesti v oddaji Zvezde plešejo.
URŠA PETERNEL
Denis Porčič - Chorchyp je mojster
borilnih veščin, profesionalni borec
in trener pa tudi glasbenik. Fant, ki
pod goro mišic skriva mehko srce in
prijazen nasmeh, pa je po novem tudi
– plesalec, ena od zvezd televizijskega šova Zvezde plešejo. Denis s soplesalko Martino vsako nedeljo zvečer
navdušuje gledalce po vsej Sloveniji z
nepričakovanim smislom za ritem in
mojstrsko eleganco, ki je ne bi pripisali človeku, ki sicer kaže svojo moč v
ringu borilnih dvobojev.
"V plesu sem presenetil samega sebe,"
priznava tudi sam. A tako kot vseh
drugih stvari, ki se jih loti, se je tudi
plesa lotil z vsem srcem in dušo, obenem pa študiozno in poglobljeno, pri
čemer ga vodijo "samurajske" vrednote, kot so disciplina, spoštljivost in
častnost. In seveda velikanska vzdržljivost, saj s soplesalko Martino trenirata tudi po dvanajst ur vsak dan.
"Tempo je res hud," pripoveduje Denis
v enem od redkih prostih trenutkov,
ko smo se dobili v njegovem Samurai
Gymu na Jesenicah, kjer svoje znanje prenaša na mlade generacije. "Po
navadi trenirava tri ure dopoldne in
tri ure popoldne, včasih pa tudi več,
odvisno od tega, kako težaven ples
dobiva. Ko sva dobila paso doble, ki je
fizično izredno naporen, sva bila v telovadnici tudi po dvanajst ur ..." Časa
za učenje novega plesa je namreč zelo
malo; pari ob ponedeljkih izvedo, kateri ples so dobili, in potem ga morajo
naštudirati do nedelje. Ob sredah in
petkih imajo generalke pred kamerami, vmes morajo posneti kratke

»Z Martino sva se super ujela,
oba sva perfekcionista, lahko
sva iskrena drug do drugega,
obenem pa se nenehno šaliva
in zabavava.«

Denis in njegova soplesalka Martina Plohl / Foto: POP TV
izseke s treningov, v petek mora biti
celotna plesna zgodba pripravljena,
prav tako rekviziti. Ob nedeljah so
v studiu že ob pol desetih dopoldne,
kjer ostanejo kar do polnoči. "Ob nedeljah gremo skozi celotno oddajo,
vmes imamo le dve uri odmora za
kosilo. Potem pa sledi maska, kostumi ..." pripoveduje Denis, ki je bil za
nastop v oddaji izbran na avdiciji, na
katero so povabili veliko bolj ali manj
znanih osebnosti. Očitno se je Denis,
ki sicer ni nikoli v življenju plesal, že
takrat izkazal s še neodkritim smislom za ritem in ples. In kako daleč si

želi priti v samem tekmovanju? "Med
pari ni tekmovalnosti, vsi smo postali
veliki prijatelji in se podpiramo. Tudi
vsi tisti, ki so že izpadli, pridejo vsako
nedeljo na oddajo in nas spodbujajo.
Me je pa zadeva tako pritegnila, da bi
rad prišel do konca, da vidim, kakšni
izzivi me še čakajo," odgovarja Denis.
Kot dodaja, si nikoli ni mislil, da bo v
življenju plesal, a celotna izkušnja je
res lepa, tudi zaradi ljudi, ki jih je spoznal. "Sem se pa ob plesu naučil tudi
veliko stvari, ki mi pomagajo na poti
osebnega razvoja," še dodaja ta podkorenški "samurai".
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Zgornjesavci z novim valčkom
Valček Modra lilija nas spominja, da nam življenje
namenja različne usode, tudi take, da ostanemo
brez ljubljenih oseb …
KARMEN SLUGA
Narodno-zabavni ansambel Zgornjesavci je leta 2010 začel delovati kot trio,
leta 2012 pa so dobili še četrtega člana.
Pevka v ansamblu je Maruša Bertoncelj, ki se je z narodno-zabavno glasbo
zares spoprijela šele pred dobrimi tremi
leti, ko je zamenjala ustanovno članico
Vesno Režonja. Kitarist in pevec Gernot
Huber prihaja z avstrijske strani meje
in s tem dokazuje, da glasba nima meja
in jezikovnih ovir. Na ležeče in stoječe
tipke ter ozvočenje in studio se spozna
Jaka Kern, bariton, bas kitara, kontra-

bas, petje in vodenje programa pa so v
domeni Marsela Gomboca.
Ansambel se trenutno lahko pohvali
z novim valčkom Modra lilija, ki nas
spomni na dejstvo, da je življenje kratko, da nam namenja različne usode,
tudi take, da ostanemo brez ljubljenih oseb. Besedilo in glasbo je napisal
Marjan Endliher s Hrušice, aranžma
pa Jaka Kern. Zelo dobro pa se je že prijel tudi njihov valček Šopek najlepših
dolin. Za poslušalce pripravijo kaj novega. Tokrat bo to polka, ki jo je napisal Franc Juvan, duhovnik, ki že osmo
leto službuje na Dovjem in ki je napi-

sal že več kot 200 pesmi. Zgornjesavci
– imenu primerno – nastopajo po vsej
Zgornjesavski dolini, pa tudi širše po
Gorenjski in Sloveniji. Tudi letos bodo
domačinom in turistom z narodno-zabavno glasbo popestrili kakšen četrtek
v juliju in avgustu na Trgu na Gorici v
Kranjski Gori.

IZLET / OD 26. DO 28. MAJA 2017

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine in vstopno takso v Srbijo, namestitev v hotelu s
tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, turistično takso, eno lokalno vodenje v Beogradu,
izlet v Šumadijo in Avalo, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.
Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št. 04/201 42 41 ali Grega Flajnika
na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišete na:
narocnine@g-glas.si.

CENA: 146

€

Organizator :

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet v Beograd. Z lokalnim vodnikom se bomo najprej peljali na ogled mesta
in se ustavili v elitnem predelu mesta Dedinje s Hišo cvetja. Po vožnji nazaj v mesto se bomo
sprehodili do hrama svetega Save, ene največjih pravoslavnih cerkva na svetu. Naslednji
dan se bomo po zajtrku odpeljali v Topolo, kjer si bomo ogledali Karadžordžev kompleks,
nekdaj rezidenco Karadžordža, vodje prve srbske vstaje proti turškemu jarmu. Na vrhu hriba Oplenac stoji cerkev sv. Jurija (sv. Djordje), v kateri so zanimivi mozaiki. Popoldne sledi
vožnja nazaj proti Beogradu in postanek na Avali. Lahko se bomo povzpeli na televizijski
stolp. Pozno popoldne se bomo vrnili v Beograd. Po želji sledi skupna večerja na Skadarliji
ob starogradskih melodijah in srbski hrani. Zadnji dan si bomo ogledali Muzej Nikole Tesle,
znanstvenika, izumitelja in inženirja. Popoldan bomo namenili ogledu znamenitosti po
željah gostov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da
vam bo še posebej lepo.
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Ne zastavonoša, pač pa kar skakalec
Bor Pavlovčič je mladi smučarski skakalec iz Mojstrane. Preprost in delaven fant,
ki ve, kaj v življenju hoče. V Park Cityju v Ameriki je letos skupaj z Žigom Jelarjem,
Tilnom Bartolom in Aljažem Ostercem postal mladinski svetovni prvak.
KARMEN SLUGA

• Kako ste zadovoljni z letošnjo se-

zono? Kaj je bil največji uspeh?
»Z letošnjo sezono sem zadovoljen. Čeprav sem si na začetku postavil visoke
cilje, ki jih nisem mogel doseči, sem
konec sezone končal nad pričakovanji.
Velik uspeh mi je predstavljal nastop
na svetovnem prvenstvu v Wisli in Zakopanah, vendar je bolezen vplivala na
nekoliko slabši rezultat. Največji uspeh
pa je bil zame na koncu sezone, ko se
mi je v celinskem pokalu uspelo redno
uvrščati na oder za zmagovalce, kar je
en razred nižje od svetovnega.«
• Kdaj in zakaj ste se odločili za
smučarske skoke?
»Že od svojega četrtega leta sem hodil
v Planico na smučarske polete in vedno sem bil navdušen. Moj oče, Martin Pavlovčič, je v Planici zastavonoša.
Leta 2006, ko sem bil star osem let, mi
je dejal: »Čez deset let boš pa ti namesto mene vozil zastavo.« Jaz pa sem
mu odvrnil, da jaz ne bom vozil zastave, ampak bom v Planici kar skakal.
Zato sem se naslednji dan vpisal v Nordijsko društvo Rateče - Planica.«
• Kaj je pri smučarskih skokih najbolj očarljivo?

Bor Pavlovčič

Bor Pavlovčič, ob njem pa sotekmovalca Joakim Aune (Norveška) in Viktor Polasek (Češka)
»Smučarski skoki so v bistvu zelo preprost šport in si ga velikokrat zakompliciramo in stvar otežimo. Zato se hitro
zgodi, da pademo v krizo, iz katere se je
težko pobrati. Lahko pa se zgodi obratno
in kar naenkrat ujamemo dobro formo.
Meni osebno je najboljši občutek, ko preidem z odskočnega pomola v letno fazo
in vem, da sem naredil dober skok. Takrat se prepustim in uživam v zraku.«
• Kdo je vaš trener, kako strog je?
»Moj trener je Gorazd Bertoncelj. Kar
zadeva treninge, je zelo strog, zato vedno pridno treniramo. Med prostim
časom pa imamo bolj prijateljski odnos in se včasih tudi pošali.«
• Kakšni so vaši treningi?
»Treniramo vse leto, časa za odmor
imamo le štiri tedne v letu. V poletnem delu smo večinoma v telovadnici in na stadionu, kjer pridobivamo moč, eksplozivnost, ravnotežje in
ostale pomembne dejavnike, ki nam
omogočajo boljše skoke. Pred tekmovalnim obdobjem pa več časa preživimo na skakalnicah. Treninge imamo
od 4-krat do 7-krat na teden.«
• Koliko tekem imate na sezono?
»V poletnem delu sezone imam približno 15 tekem, v zimskem pa 30.«

• Planica je verjetno kraj, kjer najraje tekmujete …
»Seveda, tam sem namreč dosegel
svojo prvo zmago v celinskem pokalu. Skakalnice v Planici mi ustrezajo,
zato lahko tam pokažem svoje najboljše skoke. Še vedno pa čakam na
svoj nastop na letalnici, kjer je veliko
boljše vzdušje, zato mislim, da je tam
najbolje tekmovati.«
• S skoki verjetno živijo tudi vaši domači. Kako gledajo na vaše uspehe?
»Domači vedno spremljajo moje rezultate, če je le možno, si pridejo ogledat tekmo v živo. Vedno me podpirajo
in mi dajejo upanje, tudi ko mi ne gre.
Ko potrebujem pomoč, mi vedno pomagajo. Ko pa dosežem dobre rezultate, mi čestitajo in so včasih še bolj
veseli od mene.«
• Kakšno poletje vas čaka?
»Poleti se bom pripravljal na novo sezono, s treningi smo seveda že začeli.
Posvetil se bom tudi šoli, saj zaključujem 4. letnik gimnazije in me letos
čaka tudi matura. Imam pa tudi dva
tedna za oddih, s prijatelji bomo odpotovali na morje, kjer odmislim na
skoke in šolo ter spočijem misli za
nove uspehe.«

Anina knjiga
v spomin na očeta
Sedemnajstega maja, na drugo
obletnico smrti zdravnika prof. dr.
Janka Kersnika, bo izšla knjiga Srčna
joga, ki jo je očetu posvetila njegova
hči Ana Devayani Kersnik Žvab.
URŠA PETERNEL
Sedemnajstega maja pred dvema letoma je zaradi srčne
kapi umrl priljubljeni družinski zdravnik, redni profesor
prim. dr. Janko Kersnik iz Kranjske Gore. Na drugo obletnico njegove smrti bo izšla knjiga z naslovom Srčna joga, ki jo
je napisala njegova hči Ana Devayani Kersnik Žvab. Ana je
jogistka, plesalka, inštruktorica pilatesa in aerobike, sicer
pa profesorica ruščine in univerzitetna diplomirana sociologinja kulture. Knjigo je posvetila spominu na očeta.
»Jogijski priročnik za zdravo srce Srčna joga je namenjen
vsem, ki želijo poskrbeti za svoje srce. Je prvi in edini priročnik, ki se celostno posveča zdravju srca, temu, kako poskrbeti
za močno in zdravo srce. Ljudje smo srčna bitja, osredinjena
v srcu. Srce bije brezpogojno in nam omogoča življenje. Je čudež, je dar. Premalokrat se tega zavedamo.« V priročniku se
bralci seznanijo z jogo, čakrami, pri čemer je predvsem poudarjena srčna čakra – anahata čakra, z mandalami, mantrami in delovanjem srca. »Predvsem pa je priročnik namenjen tudi vadbi asan doma, saj so asane podrobno opisane in
ponazorjene s profesionalnimi fotografijami. Pri tem pa so
telesni položaji skrbno izbrani prav posebej za krepitev srca.
V delu pa lahko bralci izvedo tudi malce več o ohranjanju
zdravega načina življenja,« je povedala Ana.
»Upam, da se bo delo dotaknilo čim več ljudi in da bo pripomoglo k boljšemu zdravju in počutju vsakega posameznika.
Nikoli ne smemo pozabiti nase, kljub hitremu tempu življenja in nenehnemu hitenju, saj preveč zdravstvenih stanj izhaja ravno iz pomanjkanja spanca in prekomernega stresa.
Vsem želim, da bi poskrbeli zase in za svoje srce,« je dodala.

Klubsko prvenstvo
KARMEN SLUGA
Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora so po zaključku lige
organizirali klubsko prvenstvo. Odigrati so morali štiri nastope.
Na koncu je bil najboljši Drago Geršak, ki je podrl skupaj 2293
kegljev, drugi pa Dušan Juko, ki je podrl skupaj 2274 kegljev. S
tem so končali tekmovalni del sezone 2016/2017.

Ana Devayani Kersnik Žvab je jogistka, plesalka, inštruktorica
pilatesa in aerobike. / Foto: osebni arhiv

Juriš na Dovško Babo
V soboto, 27. maja, bo Turistično društvo Dovje - Mojstrana
znova organiziralo Juriš na Dovško Babo, letošnji bo že sedmi
zapored. Štart nordijske hoje bo ob 9.15, teka ob 9.30, kolesarjev pa ob 10. uri. Otroški tek na 400 in 800 metrov se bo začel
ob 10.15. Štartno mesto je na Dovjem, pred Hišo Pr´ Katr, cilj
pa na Cicovem rovtu. Pot gre najprej skozi vas Dovje, potem pa
po makadamski poti proti Ravnam. Proga je dolga 5900 metrov,
premagali pa boste 400 metrov višinske razlike. Imeli bodo organizirano animacijo za otroke. Prijave za animacijo otrok zbirajo do 20. maja. Kontaktna oseba – vodja tekmovanja je Mina
Kotnik (041 233 783).

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/
VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje
(individualna celostna obravnava) OLIMPIJSKI REFERENČNI
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko
dejavnost SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)
VADBE (kineziolog, Feldenkrais) COACHING & MENTALNI
TRENING (NLP & IMT) MASAŽE DELAVNICE
PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
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Brunarica pri Ingotu
z nagrajenimi žganji
Ines in Janez Sterle iz Brunarice pri
Ingotu v Jasenju sta na ocenjevanju
Dobrote slovenskih kmetij prejela več
najvišjih priznanj za žganje.
URŠA PETERNEL
"Stari oče je zmeraj rekel: Kuhat' moraš zase, ne za prodajo!" pravi Janez Sterle - Strelc o tem, kaj naredi zares dobro
žganje. "Kar zase narediš, pač ni slabo ... In v vasi nikoli
nisem slišal, da bi kdo rekel, da je Gvažarjev šnops zanič!"
dodaja Janez, ki je skupaj z ženo Ines pod okriljem Brunarice pri Ingotu v Jasenju na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij tudi letos prejel vrsto najvišjih priznanj: zlato
priznanje za Gvažarjev češplovc, Gvažarjev meden šnops in
liker Gvažarjev rušovc, srebrno za Gvažarjev hruškovc in
bronasto za Gvažarjevo viljamovko. Na ocenjevanju sodelujeta že vrsto let, vsakič pošljeta pet ali šest vrst žganja in
vselej vsaj kakšno prejme tudi priznanje.
Janez se je kuhanja žganja naučil od svojega starega očeta.
Znanje se tako prenaša iz roda v rod, saj se Janez spominja, kako je še kot otrok pomagal staremu očetu pri kuhanju. Janez in Ines kuhata izključno žganje iz ene vrste
sadja, ne pa tudi sadjevca, torej žganja iz mešanega sadja.
Sadje: jabolka, hruške, tepke, slive, češnje rastejo na domačem vrtu za hišo, pobirata pa ga tudi na vrtovih prijateljev. Začneta s češnjami konec maja, vrhunec dela pa je

Janez Sterle - Strelc z dvema od treh hčerk, Sašo in Jano
sredi avgusta, ko začne zoreti tudi drugo sadje. Pri tem je
treba obrezati vso gnilobo in plesnobo, sadje je treba dobro oprati, zmleti in potem namočiti. "Do začetka oktobra
sadje namakava, sledi tri do štiri tedne fermentacije, v
začetku decembra pa žganje začneva kuhati," pripoveduje
Janez. Doslej sta skuhala že trinajst različnih vrst žganja,
nekaterih tudi samo eno steklenico. Takšno je bilo denimo
žganje iz brezove vode, pri katerem sta iz dvestotih litrov
dobila le 0,75 litra žganja. Prav to žganje izredno mehkega
okusa je bilo po Janezovem mnenju njuno najboljše doslej.
Žganje prodajata v Brunarici pri Ingotu na Jasenju, kjer
Ines in njeni starši vodijo dobro obiskano planšarijo. Ta
je v tej sezoni že odprla svoja vrata, do sredine junija bo
odprta ob koncih tedna in po dogovoru, poleti pa bodo obiskovalce sprejemali vsak dan.

Prijaznejši planinski dom v Tamarju
JANKO RABIČ
Dolina Tamar je vse dni v letu priljubljena točka za planince,
športnike, rekreativce in druge obiskovalce gorske narave.
Vsem varno zavetje ob slabem vremenu in prijeten počitek
nudi tamkajšnji planinski dom, ki ima bogato in dolgoletno
zgodovino. Najprej je bil objekt namenjen bolj pašni dejavnosti, tam je bila tudi uspešna sirarna. S preureditvijo so jo
kasneje namenili tudi planincem. Bila je v lasti takratne domače agrarne skupnosti v Ratečah, po drugi svetovni vojni
je bila nacionalizirana. Zanjo so v različnih obdobjih skrbela planinska društva, ki so izvedla več pomembnih obnov in
posodobitev. Po izvedenih denacionalizacijskih postopkih je
leta 2013 dom spet prišel v last Agrarne skupnosti Rateče Planica. Po besedah predsednika Jožeta Brudarja so se takoj odločili, da naprej ostane planinski dom. S Planinsko

zvezo Slovenije so podpisali pogodbo, s katero omogočajo
planincem določene ugodnosti in popuste, predvsem pa se
prizadevajo, da je prijazna za vse, ki zaidejo v dolino Tamar
pod mogočnim Jalovcem in drugimi vrhovi. Člani agrarne skupnosti so se takoj ob prevzemu doma lotili temeljite
obnove. Zamenjali so celotno streho in vsa okna, obnovili
sanitarije in opravili druga dela v notranjosti doma. Vrednost investicije je bila sto tisoč evrov. Sedaj imajo v načrtu
še ureditev fasade doma in izgradnjo male čistilne naprave.
Dom imata v najemu Martina in Marko Bernik, ki si z drugim osebjem prizadevata, da so vsi v domu dobrodošli, da
je dobra ponudba. Na voljo je tudi petdeset prenočišč. Člani
Agrarne skupnosti Rateče - Planica se vsako leto tretjo nedeljo v avgustu pri domu zberejo na srečanju. V ospredju je
druženje, med posamezniki pa ob tej priložnosti želijo tudi
zgladiti kakšno zamero ali spor iz preteklosti.

Razstavi ročnih del
Marca so razstavo pripravili
v Ratečah, aprila pa v Podkorenu.
KARMEN SLUGA
Pridne žene in dekleta iz Rateč, ki delujejo v okviru
Sekcije za ročna dela pri Turističnem društvu Rateče
- Planica, so konec marca ob materinskem dnevu že
osemindvajsetič pripravile razstavo ročnih del, ki so jih
ustvarjale jeseni in pozimi. V knjigi obiskov smo lahko
prebrali same pohvale o natančno narejenih unikatnih
izdelkih, ki še danes najdejo mesto na mizi prave domače gospodinje. Na ogled so bili vezeni prti, klekljani izdelki, pletenine pa tudi rateški žoki. Tovrstna umetnost
je včasih močno zapostavljena, a prav Ratečankam gre
zahvala, da ne gre v pozabo. Pa tudi, da se znanje prenaša na mlajše rodove.
Prejšnji petek je bila v gasilskem domu v Podkorenu slovesnost ob odprtju razstave ročnih del, ki so jih pripravile članice krožka za ročna dela, ki deluje v okviru KPD
Podkoren. Razstava imenitnih vezenin je bila na ogled
še v soboto, nedeljo, ponedeljek in torek.

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

Med razstavljenimi izdelki so bili tudi rateški žoki in pletenine.

Na slovesnosti so nastopili harmonikarji Enej Smolič, Filip Klinar
in Miha Pregelj.
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Petek, 5. maja–nedelja, 7. maja • Kranjska Gora, Kolesarki park
IXS EVROPSKI POKAL V GORSKEM KOLESARJENJU
Organizator: MTB Berghi, d. o. o., info: info@bike-park.si,
www.bike-park.si, www.ixsdownhillcup.com/en/race/2017/EDC/
Kranjska-Gora
Petek, 5. maja • Planica, CŠOD Planica, od 14. do 17. ure
DAN ODRTIH VRAT CŠOD PLANICA
Organizator: CŠOD Planica, info: bostjan.gradisar@csod.si
Petek, 5. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 22.30
FINALE LEPOTNEGA TEKMOVANJA MISS ALPE ADRIA SLOVENIJA 2017
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 6. maja • Tamar, pri zavetišču GRS Rateče, od 7. ure dalje
TRADICIONALNI 19. SMUK DVOJIC IZPOD JALOVCA
7.00 Zbor v Tamarju pri zavetišču GRS Rateče; 10.30 Start pri bivaku na
Kotovem sedlu; 13.00 Razglasitev pri zavetišču GRS Rateče v Tamarju.
Po razglasitvi bo sledilo družabno srečanje pred zavetiščem v Tamarju.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje odpovedano. Obvezna je
zaščitna in varnostna oprema v zimskih razmerah! Tekmuje se na
lastno odgovornost.
Organizator: GRS Rateče, info: ico.butinar@gmail.com, 040 881 125
Sobota, 6. maja • Dovje, okrepčevalnica Sonček, od 10. ure dalje
13. SREČANJE IN ŽEGNANJE MOTORJEV
Od 10.00 do 11.30 Zbor; 11.30 Blagoslov motorjev; Po blagoslovu sledi
individualna relacijska vožnja po Zgornjesavski dolini in nazaj; Kosilo
in družabno srečanje pri okrepčevalnici Sonček
Organizator: IPA Sekcija Slovenija – Moto klub, IPA RK Gorenjska,
info: rbrbenko@gmail.com ali 04 582 07 00, 041 468 994
Sobota, 6. maja • Dovje, Kulturni dom, ob 20. uri
PLESNI SPEKTAKEL
OŠ 16. december Mojstrana – ljudski plesi, Matej Pritekelj in Kelly Moris
(latinskoameriški in standardni plesi), Društvo za razvoj baletne umetnosti in baletnih plesalcev, Hard core Swingerji, Ines Kočar s plesno
skupino ZAARA, Colorado sisters in Folklorna skupina Dovje - Mojstrana
Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje – Mojstrana, Folklorna skupina
Dovje - Mojstrana, info: kud.dovje@gmail.com
Sobota, 6. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21. in 23. uri
PLESNI VEČER GALA DANCE ORCHESTRA
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Ponedeljek, 8. maja–četrtek, 11. maja • Kranjska Gora, Ramada
Resort Kranjska Gora
2. MEDNARODNI KULINARIČNI FESTIVAL KRANJSKA GORA
8. maja – Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora – Finale

Tekmovanja Tuševa kuharska zvezda; 18.00 Odprtje Kulinaričnega
festivala; Ostali dnevi – ogled tekmovanj v različnih kategorijah od
jutra do večera, magic box, slaščičarstvo, kulinarična artistika, stojnice z izdelki itd.; 9. maja – 19.30 Kranjska Gora, Restavracija Napoli
– Večerja s TOP 3 šefi
Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: festival@hit-alpinea.si,
www.festival-kg.com
Torek, 9. maja, 16. maja, 23. maja, 30. maja • Kranjska Gora, pred TIC
Kranjska Gora, ob 9. uri
VODENI POHONIŠKI IZLET – NAZAJ K IZVIRU
Prijave in plačilo izleta do dneva pred izletom do 15.00 na:
TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpinea, Slovenski planinski muzej
v Mojstrani, Kajžnkova hiša Rateče
Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,
04 580 94 40
Torek, 9. maja • Kranjska Gora, Restavracija Napoli, ob 19.30
VEČERJA S TOP 3 ŠEFI
Organizator: HIT Alpinea, d. d., info: festival@hit-alpinea.si,
www.festival-kg.com
Petek, 12. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21. in 23. uri
GLASBENO PLESNI SPEKTAKEL AKORDIKA
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 13. maja–nedelja, 14. maja 2017 • Kranjska Gora, Kolesarski
park
UNIOR DOWNHILL CUP 2017
Prijave: www.prijavim.se/calendar/checkings/1681/DH_Kranjska_
Gora_C2_13__14_5_2017
Organizator: MTB Berghi, d. o. o., info: info@bike-park.si,
www.bike-park.si, www.uniordownhillcup.com
Sobota, 13. maja • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, od 11.
do 14. ure
ETNOLOŠKA DELAVNICA NABRUSIMO ŠKARJE IN NOŽE PRI
POTUJOČEM BRUSAČU IZ REZIJE IN PRAVLJICE IZ REZIJE
(PREDVAJANJE RISANK)
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Društvo brusačev iz Rezije v
Italiji, info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99
Sobota, 13. maja • Dovje, Kulturni dom, ob 17. uri
GLEDALIŠKA PREDSTAVA DOM NA KREDARICI
Organizator: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com,
08 380 67 30
Sobota, 13. maja–nedelja, 14. maja 2017 • Kranjska Gora, Kolesarski
park
UNIOR DOWNHILL CUP 2017
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Prijave: www.prijavim.se/calendar/checkings/1681/DH_Kranjska_
Gora_C2_13__14_5_2017

Sobota, 20. maja • Mojstrana, Trg Olimpijcev, od 18. ure dalje

Organizator: MTB Berghi, d. o. o., info: info@bike-park.si,
www.bike-park.si, www.uniordownhillcup.com

V primeru slabega vremena se prireditev prestavi v telovadnico OŠ 16.
december Mojstrana.

Sobota, 13. maja • Dovje, Kulturni dom, ob 17. uri

Organizator: Društvo Triglavski zvonovi, info: info@mojstrana.com,
08 380 67 30, maja.smitek@gmail.com, 031 291 507,
barbara.branc@gmail.com, 031 762 045

GLEDALIŠKA PREDSTAVA DOM NA KREDARICI
Organizator: TD Dovje - Mojstrana, info: info@mojstrana.com, 08 380 67 30
Sobota, 13. maja • Kranjska Gora, Igralni salon Casino Larix,
ob 20. uri
COCKTAIL PARTY Z ZASEDBO KRANJCI

POMLAD POD TRIGLAVOM – ZVONARJADA

Sobota, 20. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21. in 23. uri
GLASBENI VEČER: POP GARAŽ & TWO LADIES

20.00 Živa glasba – Zasedba Kranjci in atraktivni šov Barmanov iz
I love cocktails, nagradna igra in pogostitev

Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Organizator: HIT Larix, d. d., info: Eva Mrak 04 588 47 18,
eva.mrak@casino-larix.com

Četrtek, 25. maja–nedelja, 28. maja 2017 • Kranjska Gora

Sobota, 13. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21. in 23. uri

TRAIL DAYS 2017
Organizator: Specialized Deutschland, info: info@kranjska-gora.eu,
www.trail-days.com, info@bike-park.si

KONCERT MARCO VENTRE & BAND
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Nedelja, 14. maja • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 14. uri
DOKUMENTARNI FILM FENOMEN BRUNO GRŐNING
Organizator: Krog prijateljev Bruna Grőninga,
info: www.bruno-groening-film.org, 031 803 188
Torek, 16. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, po 13. uri
PRIHOD REŠEVALNEGA HELIKOPTERJA BURDUŠ V SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si,
mpodlipnik@kranjska-gora.eu
Četrtek, 18. maja • Rateče, Kajžnkova hiša, ob 18. uri
PREDAVANJE SAŠE ROŠKAR IN ŠPELE LEDINEK LOZEJ – MUZEJSKI
VEČER – PLANINE V ALPAH
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Univerza v Vidmu (Italija)
in ZVKD Kranj, info: zdenka.tahir@gmj.si, muzej.ratece@gmj.si, 04 587 61 48

MUZEJSKI VEČER Z MARTINO ČUFAR POTARD: MAMA Z JEKLENIMI PRSTI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
Martina Čufar Potard, info: neli.stular@planinskimuzej.si,08 380 67 30
Petek, 19. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20. ure dalje
VEČER NARODNO ZABAVNE GLASBE IN BREZPLAČNA POGOSTITEV:
SLOVENSKI VEČER & ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 & 22.30 Večer narodno-zabavne glasbe
Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ

Petek, 19. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18. uri

PRIJAVE: www.ZupanovTek.si
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Četrtek, 25. maja • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 10. uri
PREDSTAVITEV REZULTATOV MEDNARODNE POLETNE ŠOLE –
RAZISKAVE LESA NA ETNOLOŠKI DEDIŠČINI LIZNJEKOVE DOMAČIJE:
27TH DENDROLOGICAL FIELD WEEK
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Mednarodna šola
dendrologije lesarskega oddelka Biotehniške fakultete v Ljubljani
(Italija, Nemčija, Švica, Anglija)., info: zdenka.tahir@gmj.si,
muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99
Četrtek, 25. maja • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 16. ure dalje
MOJ KINO
16.00 Sinhroniziran animirani film – Smrkci: Skrita vas; 17.30
Sinhroniziran animirani film – Mali šef; 19.00 Komedija – Kako biti
latino ljubimec; 21.00 Kralj Arthur: Legenda o meču
Organizator: MOJ KINO. Info: www.mojkino.si
Petek, 26. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 19. uri

11.00 Voden botanični sprehod po grbinastih travnikih Zgornje Radovne;
11.00–16.00 Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji z ogledom razstave
Narodni parki – v skrbi za naravo (National Geographic Slovenije)
Organizator: Triglavski narodni park, info: 04 578 02 05,
info.trb@tnp.gov.si
Sobota, 27. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18. uri
MUZEJSKI VEČER: BURDUŠ, PRVI HELIKOPTER, KI JE SODELOVAL
PRI REŠEVANJU V NAŠIH GORAH
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si,
mpodlipnik@kranjska-gora.eu
Sobota, 27. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
ob 21.30 in 24. uri
PLESNI SPEKTAKEL THE ART OF BELLY DANCE & SHIMMY
QUEEN LEYLA

DAN ALPSKE KONVENCIJE – ODPRTJE GOSTUJOČE FOTOGRAFSKE
RAZSTAVE: FAVNA NARAVNEGA PARKA – JULIJSKO PREDGORJE
V FOTOGRAFSKEM OBJEKTIVU PAOLA DA POZA IN GABRIELE BANA

Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
Triglavski narodni park, Naravni park Julijsko predgorje, Posoški
razvojni center, info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30,
info@planinskimuzej.si, Triglavski narodni park 04 578 02 05,
info.trb@tnp.gov.si

DAN ALPSKE KONVENCIJE – PO POTI TRIGLAVSKE BISTRICE
S PARKOVNIM VODNIKOM TNP IZTOKOM BUTINARJEM

Petek, 26. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,
od 20. ure dalje
TEMATSKA ZABAVA IN BREZPLAČNA POGOSTITEV:
BALKAN PARTY & FOSILI
20.00–22.00 Brezplačna pogostitev; 21.00 & 22.30 Tematska zabava
Organizator: HIT, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
Sobota, 27. maja • Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr', od 9.15 dalje
7. JURIŠ NA DOVŠKO BABO
9.15 Nordijska hoja; 9.30 Tekaška tekma; 9.30–13.30 Spremljevalni
program za otroke; 10.00 Kolesarska tekma; 10.15 Tekaška tekma za
otroke; 12.00 Razglasitev rezultatov, podelitev medalj in nagrad
Prijave za animacijo otrok do 20. maja na info@mojstrana.com, 041
233 783. Organizator: TD Rateče – Planica, info: Mina Kotnik 041 233
783 ali info@mojstrana.com, 08 380 67 30
Sobota, 27. maja • Mojstrana, Trg olimpijcev, ob 11. uri
NASTOP ORKESTRA SLOVENSKE POLICIJE
Organizator: IPA Gorenjska, Občina Kranjska Gora,
info: info@mojstrana.com, 08 380 67 30

Nedelja, 28. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 10. uri

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski
muzej, Triglavski narodni park, info: Slovenski planinski muzej 08 380
67 30, info@planinskimuzej.si, Triglavski narodni park 04 578 02 05,
info.trb@tnp.gov.si
Sobota, 3. junija • Kranjska Gora, center, od 10. ure dalje
RED BULL GONI PONY
10.00 Registracija; 13.45 Tehnični sestanek za tekmovalce; 14.45
Priprava na start; 15.00 Start; 18.20 Podelitev; 18.30 Afterparty
Organizator: Roiss DVA, d. o. o., info: www.redbull.com/si/sl/bike/
events/1331846909368/red-bull-goni-pony-vzpon-na-vrsic-2017

RAZSTAVE
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice,
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si
• Mojstrana, Slovenski planinski muzej
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV
Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice,
info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si

Sobota, 27. maja • Zgornja Radovna, Pocarjeva domačija, ob 11.
do 16. ure

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

DAN ODPRTIH VRAT NA POCARJEVI DOMAČIJI Z OGLEDOM
RAZSTAVE NARODNI PARKI – V SKRBI ZA NARAVO (NATIONAL
GEOGRAPHIC SLOVENIJE)

Organizator: Slovenski planinski muzej, Gornjesavski muzej Jesenice,
info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE
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maj 2017

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: Liznjekova domačija,
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

Sreda, 12. aprila–sreda, 31. maja • Kranjska Gora, Liznjekova domačija

• Rateče, Kajžnkova hiša

GOSTUJOČA RAZSTAVA: DEDIŠČINA POTUJOČIH BRUSAČEV
IZ REZIJE

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, info: Kajžnkova hiša
04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Muzej brusačev,
Muzej rezijanskih ljudi iz Solbice (Italija), info: zdenka.tahir@gmj.si,
muzej@rezija.com, muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

GOSTUJOČA MUZEJSKO-DOKUMENTARNA RAZSTAVA:
NAŠI GORSKI STRELCI

Petek, 26. maja–nedelja, 30. julija • Mojstrana, Slovenski planinski
muzej

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski
muzej, Goriški muzej in Društvo Soška fronta 1915–1917,
info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

GOSTUJOČA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: FAVNA NARAVNEGA PARKA –
JULIJSKO PREDGORJE V FOTOGRAFSKEM OBJEKTIVU PAOLA DA POZA
IN GABRIELE BANA

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

Petek, 3. februarja–nedelja, 21. maja • Mojstrana, Slovenski
planinski muzej
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: TONE ŠKARJA – OBRAZI NA MOJIH
HIMALAJSKIH POTEH

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej,
Triglavski narodni park, Naravni park Julijsko predgorje,
Posoški razvojni center, info: Slovenski planinski muzej, 08 380 67 30,
info@planinskimuzej.si, Triglavski narodni park, 04 578 02 05,
info.trb@tnp.gov.si

HIT LARIX D.D., BOROVŠKA CESTA 99, KRANJSKA GORA

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija
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Krožna pot na Vršiču
JANKO RABIČ
Člani Planinskega društva Jesenice
imajo na prelazu Vršič ter v širši okolici v upravljanju štiri svoje postojanke.
Da bi planincem bolj popestrili hojo
in še bolj približali ta čudoviti gorski
svet, so se odločili za pohodniško akcijo Krožna pot štirih postojank. Potekala bo od Erjavčeve koče in Tičarjevega
doma na Vršiču do Koče pri izviru Soče
v Trenti in naprej do Zavetišča pod
Špičkom. Del poti od Vršiča do Koče pri
izviru Soče bo na trasi planinske poti
Via Alpina. Postojanke so lahko samostojni cilj ture ali pa jih planinci prehodijo po svoji želji v takšnem ali obrnjenem vrstnem redu. Vsaka postojanka
ponuja še odlična izhodišča za plezalne in druge ture različnih težavnosti.
Vsak, ki bo želel prehoditi to pot, bo v
postojankah prejel evidenčni karton, v
katerega bo vpisal svoje podatke in vtisnil žig. Ko bo zbral vse štiri žige, jih bo
lahko skupaj z evidenčnim kartonom

Krožna pot štirih postojank bo potekala od Erjavčeva koče in Tičarjevega doma na Vršiču
do Koče pri izviru Soče v Trenti in naprej do Zavetišča pod Špičkom.
oddal v eni od postojank ali poslal na
sedež društva. Akcija bo potekala od 15.
maja do 15. oktobra. Zatem bo 28. okto-

bra v Erjavčevi koči na Vršiču srečanje
vseh, ki bodo prehodili to krožno pot, s
podelitvijo diplom in nagrad.

IZLET sreda, 17. maja 2017

Spoznavajmo zelišča
Vabimo vas, da se skupaj podamo na Štajersko. Peljali se bomo do Šentjurja,
kjer si bomo najprej ogledali hišo znamenite družine Ipavec – zdravnikov in
glasbenikov. Po ogledu se bomo odpeljali v vas Kalobje, kjer stoji Zeliščna
kmetija Kalan. Pri njih si bomo ogledali, kako pridelujejo zdravilna zelišča, pokazali nam bodo tudi sušilnico. Zelišča boste lahko tudi kupili. Nato se bomo
odpeljali še na turistično kmetijo Žurej, kjer bomo imeli kosilo, nato pa nam
bodo pokazali, kako pridelujejo ekološko pridelano hrano.

Cena izleta je 34 evrov.

Odhodi avtobusa:
z AP Radovljica ob 7.00,
Cena vključuje: voden ogled hiše družine Ipavec,
z AP Creina Kranj ob 7.25
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, ogled in spoznavanje pridelave zdravilnih zelišč, ogled
z AP Škofja Loka ob 7.55
in kosilo na ekološki kmetiji, vodenje izleta in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04 201 42 41,
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na:
narocnine@g-glas.si. Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek,
15. maja 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške.
www.gorenjskiglas.si
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TLAKOVCI
TLAKOVCI

FRANC JARC S.P., VAŠE 10 A, MEDVODE

od
od

9,

76
76
€/m

2
2

€/m

Z DDV

Vaše 10a, Medvode I prodaja@jarc.si

01 36 17 936
www.jarc.si
1,5
km

1,5 km

Knjiga je popoln
vodnik zdravega
prehranjevanja.
Primerna je tako za
skrbne gospodinje,
kakor tudi za
novopečene kuharske
mojstre. Priporočamo
jo tudi kot koristen
učbenik za mlade
kuharje. Vodilo, ki
je bilo rdeča nit pri
nastajanju knjige
je, prikazati kako
sestaviti enostavne,
denarnici prijazne
uravnotežene obroke
za vso družino.

Vsak letni čas prinaša
svoje čare in darove.
Avtorica je recepte
razdelila glede na
sestavine, ki so
značilne za določen del
leta. Na izbiro ponuja
kopico domiselnih
receptov za sladice,
ki jih brez težav
pripravijo tudi manj
vešči peke. Spomladi
se lahko poskusite v
ustvarjanju jagodne
sladice s kokosom,
poleti borovničeve
torte, jeseni kakijeve
pene in pozimi
rožičevega peciva...
152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

16
EUR

+ po

št ni n a

142 strani; 200x 230 mm; mehka vezava
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

990

EUR

+ po

št ni n a

HIT D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA 7 A, NOVA GORICA

