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 Prof ili Veka Ineo 76

Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisija CO2: 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. 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, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

*Ob nakupu vozila preko Dacia financiranja prejmete podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti ter redno vzdrževanje 
vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. 

že za 13.440 €
2 LETI
BREZPLAČNEGA 
OSNOVNEGA 
KASKO ZAVAROVANJA*

JAMSTVA*
5 LET

VZDRŽEVANJA*
3 LETA

Dacia. Zanesljiv partner GRZS. www.dacia.si

Dacia Duster

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com 
Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

 
Kombinirana poraba goriva: 5,7–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 131 - 100 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d-Temp. Emisije NOx: 0,0093 - 0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,00030- 0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13 - 39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa 
onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Qashqai Visia 1.3 140 z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As 
new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. **Do seta 4 zimskih pnevmatik je kupec upravičen ob nakupu preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31.3.2019 oz. do razprodaje zalog. ***Cena velja 
za vozilo Nissan Qashqai Visia 1.3 140. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

ODPELJI 
NISSAN QASHQAI

Finžgarjeva 2, Jesenice, TeTeT l.: 04/58 33 330
Hraška cesta 25, Lesce, TeTeT l.: 04/53 53 450 
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ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Če so gozdarji lani na celotnem blejskem gozdnogospodar-
skem območju zaradi lubadarja za posek označili okoli 350 
tisoč kubičnih metrov napadenega drevja, je delež slednje-
ga v Gozdnogospodarski enoti Kranjska Gora znašal le 1,4 
odstotka celotne količine. Zaradi škodljivcev je bilo namreč 
treba posekati dobrih pet tisoč "kubikov" drevja, dodatnih 
tri tisoč kubičnih metrov je bilo še od vetra poškodovanega 
drevja, je razložil Andrej Gartner z blejske območne enote 
Zavoda za gozdove Slovenije. V slovenskih gozdovih je bilo 
sicer lani 738 tisoč "kubikov" lubadark.
V gozdovih na Zgornjem Gorenjskem se je razvoj lubadarja 
lani začel razmeroma pozno. Gozdarji so že upali na preo-
brat, a je konec junija, ko so temperature dosegle trideset 
stopinj Celzija, prišlo do silovitega izbruha. Kranjskogorska 
gozdnogospodarska enota, ki obsega 8.541 hektarjev gozdov 
na območju od Tromeje na severozahodu do Vrtaškega vrha 
na jugovzhodu, je ena redkih na Zgornjem Gorenjskem, ki 
ji lubadar prizanaša. V tej enoti so razmere najbolj stabilne 
tudi zaradi alpskega podnebja in višje nadmorske višine, 
je povedal Gartner. Je pa gradacija lubadarja toliko izrazi-
tejša v gozdovih na območju Dovjega, Mojstrane in doline 

Pravočasna sanacija je pri lubadarju ključna
Gozdnogospodarski enoti Kranjska Gora je lubadar doslej prizanašal, se je pa v 
zadnjih letih razširil v gozdovih na območju Dovjega, Mojstrane in doline Vrata, 
vendar je stanje obvladljivo, ugotavljajo gozdarji.

OBČINA KRANJSKA GORA,  
Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora objavlja: 

JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

PREDMET RAZPISA:

Dvosobno stanovanje št. 2171-660-8 s površino 53,77 m2,  
v večstanovanjskem objektu Triglavska cesta 58, Mojstrana.

Celotno besedilo razpisa z razpisnimi pogoji in vlogo je objav-
ljeno na spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu: http://
obcina.kranjska-gora.si/, zavihek: informacije, zavihek: javni- 
razpisi, zavihek: oddaja neprofitnih stanovanj v najem, in na 
oglasni deski Občine.

Zainteresirani prosilci lahko razpisno dokumentacijo in doda-
tne informacije dobijo na sedežu Občine, soba 6, Alojz Jakelj, 
tel. 04/5809 810.

Št. 3522-1/2019-1
Datum: 3. 5. 2019  Župan
 Janez Hrovat

Gozdarji pozivajo lastnike, ki so jim odredili sanitarno sečnjo, 
naj to tudi izvedejo v določenih rokih.  

Vrata, ki sodijo v zahodni del jeseniške gozdnogospodar-
ske enote. "Tu je precej žarišč, vendar so manjša in tudi 
sanacija je bila uspešna, tako da za zdaj kaže, da je si-
tuacija obvladljiva, medtem ko je bil do predlani opazen 
naraščajoč trend. Po dolini navzgor se nato gradacija lu-
badarja zmanjšuje in ustavi. Sicer pa ves karavanški del v 
zadnjih letih kaže bolj stabilno sliko," je razložil Gartner. 
V celotni jeseniški gozdnogospodarski enoti je lubadar si-
cer lani napadel 23 tisoč kubičnih metrov lesa, dodatnih 
devet tisoč "kubikov" pa ga je bilo treba za posek označiti 
še zaradi vetra.
Gozdarji upajo, da bodo poznopomladne in poletne vre-
menske razmere neugodne za razvoj lubadarja. Rešitev 
prinašajo obilne in enakomerno razporejene padavine in 
zmerne temperature. Ta čas je sicer problematika širjenja 
lubadarja najbolj izrazita na območju Bohinja.
Gartner poziva vse lastnike, ki so jim odredili sanitar-
no sečnjo, naj to tudi izvedejo v določenih rokih, saj je 
to ključno pri preprečevanju širjenja lubadarja. Na blej-
skem gozdnogospodarskem območju je bila denimo lani 
v predpisanem roku izvedena zgolj četrtina sanacij. La-
stnikom, ki niso do roka niti začeli delati, so izdali sklepe 
o izvršbah. Ob tem se kaže tudi lastniška problematika; 
še zlasti med manjšimi lastniki gozdov ni zanimanja za 
gospodarjenje z gozdom. 
Gozdarji obiskovalcem odsvetujejo obisk poškodovanih 
gozdov v času izvajanja sanacijskih del. Kot pravijo, bo 
obisk zopet varen, ko bo les odpeljan iz gozda in gozdne 
ceste sanirane, saj so zaradi velikih obremenitev ob pre-
vozih lesa poškodovane.
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Kot bi trenil z očesom, se je zima poslovila in vstopili smo v 
mesec maj. Tudi v naših krajih se je začela prebujati nara-
va in v času mojih najstniških let, v oddaljenih osemdese-
tih, smo maju rekli tudi mesec mladosti. Sicer pa prebuje-
nje narave, ljubezen in mladost še dandanes hodijo z roko 
v roki, ljubezen se skozi življenje vsakega človeka dojema 
po svoje, vendar so ta čustva pri vseh nas spomladi nekako 
močnejša, pa naj gre za ljubezen do naših bližnjih, prija-
teljev, hišnih ljubljenčkov, domačih krajev ali domovine.
Kako lepo je bilo danes na srečanju s predstavniki mladine 
iz Martuljka, ko sem začutil tisto pravo energijo novega 
rodu fantov in deklet, rojenih tam okrog letnice rojstva 
mojih dveh hčera. Res je super poslušati izzive in cilje teh 
novih moči, kako si predstavljajo druženje in zabavo v tem 
času mobilnih naprav, pametnih telefonov in raznoraznih 
aplikacij!
In verjamem, da ne bo težko v rebalansu proračuna na-
meniti tistih nekaj evrov za ureditev prostorov in športne-
ga parka, ki jim pomeni jedro druženja in sodelovanja v 
kraju, kar so že dokazali. Kako lepo je že pred davnimi leti 
v svoji knjigi Pot napisal misel o mladih legendarni Nejc 
Zaplotnik: "Zakaj tako hitro pozabimo svoje norenje in se 
zgražamo nad pokvarjeno mladino, namesto da bi jim po-
magali iskati pot, po kateri naj hodi?"
Na naših pogostih sestankovanjih v Ljubljani v zadnjem 
mesecu smo z ekipo občinske uprave in podžupanom pre-
maknili marsikatero oviro. Prav posebno hvaležni mora-
mo biti za resničen posluh odgovornih na ministrstvu za 
infrastrukturo, ki so nam prisluhnili in v plan uvrstili kar 
nekaj novih stvari. Predvsem smo se dogovorili o aktivni 
vlogi države pri organizaciji svetovnega prvenstva v no-
rdijskih disciplinah Planica 2023. Tako že letos začnemo 
skupaj urejati tretji zavijalni pas v Mojstrano pri Dijaku, 

krožišče v Kranjski Gori pri TGC-ju, projekt krožišča Podko-
ren, sanacijo cest od Jasne do Leka in seveda tudi sanacijo 
cestišča Aljažev hram–Vatiše, ki se je že začela, in še nekaj 
drugih stvari. 
Bliža se tudi letna sezona in kazalnik naše priljubljenosti 
so bili prav velikonočni prazniki, ki so pokazali, da bo po-
letna sezona spet dobra. Prav zaradi lepih obetov zanjo in s 
tem povezanimi problemi smo se odločili v letošnjem letu 
uvesti tudi nekaj plačljivih parkirišč od Mojstrane do Rateč 
ter nekoliko razširiti modre cone v naših krajih. 
 
Sicer pa uživajte v mesecu maju in – ne glede na leta – v 
spomladanskem sončku in ljubezni, ki jo lahko razdajate, 
in se imejte fajn! 

Vaš župan Jani Hrovat 

Spoštovane občanke in občani

Občina Kranjska Gora bo v sodelovanju z zavodom Zlata mre-
ža v ponedeljek, 6. maja 2019, začela izvajati projekt Prosto-
fer, ki je prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Projekt 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. 
Prostofer je namenjen vsem starejšim, ki ne vozite sami, 
nimate sorodnikov in imate nižje mesečne dohodke pa 
tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Pro-
stofer vam bo omogočal lažjo dostopnost do zdravniške 

oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih 
centrov ipd.
Zato vse uporabnike, ki potrebujete prevoz, prosimo, da po-
kličete na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem 
centru bodo zabeležili vaše podate in lokacijo prevoza. Po na-
javi prevoza bo klicni center obvestil prostovoljnega voznika o 
prevozu in to sporočil uporabniku, za katerega se opravi prevoz. 
Za morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja pa se lahko obr-
nete tudi na Vlasto Skumavc Rabič, tel. 04/5 809 809 ali vlasta.
skumavc@kranjska-gora.si.

ZAČETEK PROJEKTA »PROSTOFER«
OBČINA KRANJSKA GORA
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MARJANA AHAČIČ

Brez plastike se da – s cekarjem iz blaga je moto skupine 
Eko Rutaršce, ki so v okviru projekta za spodbujanje skrbi za 
zdravje in čisto naravo v Zgornjesavski dolini prejšnji petek 
domačinom in turistom v marketu Jezerci, edini trgovini 
v Gozdu - Martuljku, ves dan delile nakupovalne vrečke iz 
blaga in vrečke za večkratno uporabo za nakup sadja. 
Eko Rutaršce so skupina žena iz Gozda - Martuljka, ki se 
s svojimi aktivnostmi trudijo urediti in obvarovati okolje 
v občini Kranjska Gora, še posebej pa v domačem kraju. 
Menijo, da je zdravje dobrina, za katero moramo poskrbeti 
tudi sami. Tako so se odločile, da za vsako gospodinjstvo 
v Rutah in Srednjem Vrhu pripravijo "popolno opremo" za 
trgovino, ki naj bi domačine spremljala pri vseh nakupih.
Kot so povedale prostovoljke, ki so v parih delile lično pove-
zane komplete bombažne nosilne vrečke in iz starih zaves 
izdelane vrečke za sadje, ki so jih opremile še s prijazno 
informacijo o skupini in napotki za trajnostno naravnano 
gospodinjstvo, so bili kupci v trgovini Jezerci vrečk veseli. 
Prišli so tako številni domačini kot turisti. Slednji, je po-
vedala prodajalka Marija Kopavnik, so celo bolj ekološko 
ozaveščeni kot domačini. "Že lani poleti so striktno zavra-
čali vsakršno plastiko za sadje in zelenjavo," je povedala, 
ob tem pa dodala, da so po njenih izkušnjah še večji pro-
blem kot vrečke plastenke s pijačo, katerih uporaba še ve-
dno strmo narašča.
"Namen današnje akcije je promocija vrečk in čim manj 
uporabe plastike v naravi. O tem se veliko govori, me pa 

smo od besed prišle k dejanjem," je povedala Oti Mertelj, 
vodja projekta. V skupini deluje deset članic, ki so, kot je 
poudarila Oti Mertelj, vanj vložile veliko časa in energije, 
saj so vse vrečke za sadje in zelenjavo izdelale same, pri-
ključile pa so se jim tudi ženske iz neformalne skupine za 
ročna dela. 
V projektu Za čisto naravo so si sicer zadale dva cilja: da o 
varovanju okolja in skrbi zanj izobražujejo sebe in svoje so-
vaščane, obenem pa uredijo pot ob Savi, ki teče skozi Gozd 
- Martuljek. Želijo si, da bi zmanjšali uporabo plastičnih 
vrečk. "Z zmanjševanjem odpadkov smo prijazni do okolja 
in ohranjamo naš planet prihodnjim rodovom. Naša doli-
na je še vedno zelena, visoke gore se ponosno dvigajo pod 
modro nebo, obkrožajo nas mogočni gozdovi. Naj tako tudi 
ostane!" poudarjajo.
Prostovoljke so formalno združene v projektu Za čisto na-
ravo. "Postavile smo si cilje in jih s finančno pomočjo Ob-
čine Kranjska Gora in vključitvijo v študijski krožek V skrbi 
za zdravje in čisto naravo v Zgornjesavski dolini, ki deluje 
pod okriljem Ljudske univerze Jesenice, začele uresničeva-
ti," je povedala Tatjana Perovšek. Da so bile lahko na akciji 
oblečene v enotne majice, pa je pomagala trgovina Jezerci.

Bombažne vrečke za manj plastike
Članice skupine Eko Rutaršce so v okviru projekta za spodbujanje skrbi za zdravje in čisto 
naravo v Zgornjesavski dolini v petek domačinom in turistom v trgovini v Gozdu - Martuljku 
delile nakupovalne vrečke iz blaga.

Tatjana Perovšek, Helena Zupan in Mira Oreškovič, prostovoljke iz 
skupine Eko Rutaršce, ki so v petek dopoldne vsem, ki so prišli v 
trgovino, podarile vrečke za večkratno uporabo. 

Trgovina je bila opremljena tudi z nazornimi in prijaznimi navodili 
za čim manjše vsakodnevno obremenjevanje okolja, za kar lahko 
poskrbi čisto vsak od nas.
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V krajevni skupnosti Dovje - Mojstra-
na v spomladanskih mesecih že po 
tradiciji večjo skrb namenjajo ureja-
nju okolju. V soboto, 13. aprila, je pote-
kala spomladanska očiščevalna akci-
ja v sodelovanju s Komunalo Kranjska 
Gora. Najobsežnejša je bila na Belci, 
kjer je 35 krajanov odstranjevalo raz-
lične naplavine, posledice jesenske 
ujme, ko sta plaz in podivjani potok 
naredila veliko škode na obratu žage 
in hidoelektrarni ter resno ogrozila 
naselje. Očistili so obrežje potoka in 
tudi okolico, kjer je bilo poleg napla-
vin še kar nekaj drugih različnih od-
padkov. 
Drugi del akcije je potekal predvsem 
pri Topolinu, kjer je vstopna turistična 
točka za občino Kranjska Gora, ter na 
nekaterih drugih območjih krajevne 
skupnosti. Predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Dovje - Mojstrana Jože Do-
vžan je bil zadovoljen z odzivom na 
očiščevalno akcijo s šestdesetimi ude-
leženci in je ob tem poudaril, da so to 
turistični kraji in zato mora biti skrb 
za čistočo in urejenost še tolika večja. 
Akcija ni bila le enodnevna, saj bodo 
za lepše okolje poskrbeli še člani turi-
stičnega društva in drugi – da se bodo 

turisti, planinci in drugi obiskovalci v 
teh krajih prijetno počutili.
Čistilno akcijo so sredi aprila organi-
zirali tudi v Ratečah. Kot vsako leto je 
akcija tudi tokrat zajemala območje 
Rateč, Tromeje in Zelencev, udeležilo 
pa se je je 25 domačinov. "Opažamo, 
da je odpadkov sicer vsako leto manj, 
a se še vedno pojavljajo. Ugotavljamo, 
da domačini še vedno odlagajo in me-
čejo odpadke v naravno okolje, kar je 

glede na možnosti, ki jih imamo v ob-
čini – ekološki otoki, zbirni center, re-
dni odvoz, kosovni odvoz – enostavno 
nesprejemljivo," je odločna Tina Brlo-
gar iz Turističnega društva Rateče, ki 
je akcijo organiziralo.
Da bo kraj lepši, so sicer v društvu to 
pomlad poskrbeli tudi z organizacijo 
predavanja o novostih s področja sa-
jenja balkonskih rastlin in posodovk. 
Predavala je Loreta Vlahović iz kluba 
Gaia. 
Na čistilni akciji v Gozdu - Martulj-
ku se je prejšnjo soboto, na praznič-
ni dan, zbralo 31 krajanov, je v imenu 
organizatorja športnega društva Var-
pa sporočil Bogdan Oman. "Pokrite so 
bile vse lokacije in poti v naši krajevni 
skupnosti. Opaža se, da je čistoča bolj-
ša kot v preteklosti, a je bilo pobranih 
kar nekaj odpadkov, ki ne sodijo v na-
ravo. Nekateri nimajo čuta do narave 
– še dobro, da nismo vsi enaki," je za-
pisal v poročilo in opozoril, da na po-
čivališču ob kolesarski poti manjkajo 
koši za odpadke. "Njuno bi jih bilo na-
mestiti, ker se bliža poletna sezona." 
Zadovoljen je, da so se udeleženci tudi 
letos po končani akciji ob malici in v 
prijetni družbi domačinov zbrali pri 
hiški ŠD Varpa. 

Skrb za lepo okolje v krajih pod Triglavom

Akcija je bila najobsežnejša na Belci, kjer je 35 krajanov odstranjevalo različne 
naplavine, posledice jesenske vodne ujme.

Odpadkov je sicer vsako leto manj, a še vedno preveč, odlagališča pa še vedno nastajajo 
na novo, opozarjajo v Ratečah.
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Konec prejšnjega tedna je tudi kranj-
skogorski dom Viharnik postal del sku-
pine Demenci prijazna točka, v katero 
je po vsej Sloveniji zdaj povezanih že 
skoraj sto različnih organizacij, insti-
tucij oziroma prostorov. Gre za projekt, 
ki so ga v domu pripravili v sodelova-
nju z društvom Spominčica – Alzhei-
mer Slovenija, namenjen pa je osebam 
v zgodnji fazi demence, svojcem in 
vsem drugim, ki potrebujejo informa-
cije o demenci – tem, kako prepoznati 
prve znake demence, kako komunici-
rati z osebami z demenco in kam jih 
usmeriti po nadaljnjo pomoč. 
"Namen programa je predvsem ozave-
ščanje o demenci, ohranjanje dostojan-
stva ljudi, ki demenco imajo in seveda 
njihovo aktivno vključevanje v življenje 
lokalnih skupnosti," je pojasnila direk-
torica doma Viharnik Karmen Romih. 
"Ne gre samo za usmerjanje naših sta-
novalcev, ki so v zgodnji fazi demence, 
ne gre samo za ozaveščanje javnosti 
niti za zgolj za podporo svojcem. De-
menci prijazna točka je veliko več, je 
politika lokalne skupnosti, življenjski 
stil posameznikov in življenje družbe 
nasploh. Prepričana sem, da bomo z 
Občino Kranjska Gora znali poskrbe-
ti in preprečiti vse zaplete, do katerih 
lahko prihaja zaradi neozaveščenosti 
oziroma pomanjkanja znanja. Mislim, 
da je lokalna skupnost tista, ki je prva 
odgovorna za člane svoje družbe, še 
prej pa vsak človek sam zase in za so-
človeka. To lahko vsi uresničujemo z 
dobrohotnostjo, podporo, predvsem pa 
z odprtostjo za druge ljudi in do njih."
Kot je povedal predstavnik društva 
Spominčica David Krivec, so s progra-
mom Demenci prijazna točka začeli 
pred dvema letoma, ko so pri varuhu 
človekovih pravic pripravili prvo izo-
braževanje njihovih zaposlenih in se 
odločili, da to nadgradijo z nazivom 

Demenci prijazna točka. "To pome-
ni, da se lahko vsak, ki ima kakšno 
vprašanje o tem, oglasi po nasvet ali 
pomoč. V nadaljevanju se je naše delo 
bistveno razširilo in preraslo svoje 
okvire, zdaj se trudimo, da z infor-
macijo o demenci pridemo v vsako 
lokalno skupnost, do vseh ljudi, ki v 
naši družbi živijo in potrebujejo te 
informacije in pomoč. Tako so de-
menci prijazne točke v prvi vrsti pri-
znanje organizacijam oziroma zapo-
slenim v njih ter lokalni skupnosti, 
ki je prepoznala pomen opozarjanja 
na področje demence, zavedanja, da 
s svojim znanjem in pristopom lahko 
izboljšajo življenje vseh v skupnosti. 
Demenci prijazne točke tako vsem v 
lokalni skupnosti nudijo informacije 
o tem, kaj je demenca, kateri so prvi 
znaki bolezni, kako se na pravilen na-
čin sporazumevati z ljudmi z demen-
co, saj na ta način lahko preprečimo 
marsikatero težavo v vsakdanjem 

življenju. Poleg tega so se vse organi-
zacije, vključene v program Demenci 
prijazna točka, zavezale, da bodo svo-
je znanje delile naprej v svoji lokalni 
skupnosti in ozaveščale ne le ljudi, ki 
pridejo po pomoč, temveč tudi širše."
Tudi v Viharniku živi precej starejših 
z demenco. "V Sloveniji trenutno živi 
približno 32 tisoč registriranih oseb z 
demenco, več žensk kot moških. Koli-
ko jih je dejansko, demenca namreč 
zaradi nepoznavanja, neznanja ali 
nedoslednosti v zdravstvenem siste-
mu ni vedno registrirana, pa težko 
govorimo. Starejše populacije nad 65 
let je pri nas 18 odstotkov, ljudi, ki živi-
jo sami, pa skoraj še enkrat toliko. To 
dejstvo kar kliče po programih, spod-
budah in politiki tako države kot lo-
kalnih skupnosti in nas, institucij, da 
promoviramo in skrbimo za pozitivno 
naravnanost do staranja in bolezni, ki 
lahko bolezen spremljajo," je poudari-
la Karmen Romih.

Tudi Viharnik je demenci prijazna točka
Na vhodna vrata doma za starejše občane v Kranjski Gori so konec prejšnjega tedna pritrdili 
sliko spominčice – znak, ki kaže, da je odslej tudi dom Viharnik demenci prijazna točka.

Direktorica Karmen Romih, generalni sekretar društva Spominčica David Krivec in 
podžupan Kranjske Gore Bogdan Janša so na vrata doma Viharnik nalepili spominčico 
kot simbol demenci prijazne točke.
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Kranjskogorski žičničarji so letošnjo 
zimsko sezono, ki so jo začeli 1. de-
cembra, to je teden dni kasneje kot 
leto poprej, zaključili v nedeljo, 24. 
marca. To pomeni, da so obratovali 114 
dni, kar je 16 manj kot v prejšnji se-
zoni. Našteli so 216 tisoč obiskovalcev 
– v sezoni 2017/2018 jih je bilo 221 tisoč 
– od tega skoraj tri četrtine domačih 
smučarjev, po številu sledijo hrvaški 
in srbski smučarji, nato Angleži.
Smučišča so v celoti umetno zasneže-
vali, naravnega snega so namreč vso 
zimo imeli zgolj za vzorec. "Glede na 
okoliščine smo s sezono načeloma 
zadovoljni," ocenjuje Senka Kemperle, 
vodja trženja v podjetju RTC Žičnice 
Kranjska Gora. "Po obisku sezona tako 
spada med boljše; če bi naravni pogoji 
dopuščali, pa bi zagotovo lahko zabe-
ležili še boljše rezultate, tako pa smo 
sezono začeli teden dni kasneje kot 
lani in jo zaključili štirinajst dni prej."
Pravkar končana sezona je bila tudi 
investicijsko zahtevna, saj je smuči-
šče bogatejše za novo vlečnico Brsni-
na in nov teptalni stroj, posodobljen 
pa je tudi sistem zasneževanja, za 
kar je podjetje namenilo kar 1.2 mi-
lijona evrov. Tudi v sezoni 2019/2020 
bodo namenjali sredstva za posodo-
bitev žičniške infrastrukture in sis-
tema zasneževanja, zagotavljajo. Kot 
je še pojasnila Senka Kemperle, so 
trenutno še vedno v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za gondolo na 
Vitranc.
Sicer pa v teh dneh že začenjajo s pole-
tno sezono, ko gostom ponujajo obisk 
tematske poti Vitranc, kjer lahko na 
sedmih tematskih točkah, ki so po-
stavljene od vznožja spodnje posta-
je sedežnice Vitranc do Bedančevega 
doma pri zgornji postaji sedežnice, s 

pomočjo markiranih mest spozna-
vajo zanimivosti razvoja smučišča in 
smučarskega turizma v Kranjski Gori 
skozi različna zgodovinska obdobja. 
Turistom sta na voljo poletno sanka-
lišče Besna Pehta in tematsko-orien-
tacijski park, ki je namenjen otrokom, 
družinam ter ostalim obiskovalcem v 
kontekstu zanimivega spoznavanja 
naravne in kulturne dediščine kraja, 
animacije in rekreacije v naravnem 
okolju. Park ima pet tematskih točk. 

Na vsaki točki je predstavljen eden 
izmed junakov Vandotove zgodbe: 
Kekec, Bedanc, Mojca, Pehta in Rožle. 
Naloga obiskovalcev je iz izhodišča pri 
Bedančevem domu poiskati vseh pet 
Kekčevih junakov, se na vsaki točki 
žigosati in vrniti nazaj na izhodišče.
Odprt je tudi Kolesarski park, ki na 
skoraj dveh kilometrih omogoča veli-
ko zabave za vse vrste kolesarjev.
Seveda pa je v Kranjski Gori najpogo-
stejša oblika aktivnih počitnic poho-
dništvo, se zavedajo tudi žičničarji. 
"Možnosti je dovolj za vse, začetnike, 
rekreativce in izkušene pohodnike. 
Od najlažjih in zložnih poti v izje-
mnem naravnem okolju, primernih 
za otroke, družine pa tudi obiskoval-
ce, ki si brez prevelikega truda želijo 
videti lepe stvari, se lahko podate na 
resne planinske ture, ki zahtevajo iz-
kušnje, primerno opremo in gorske-
ga vodnika."

Žičničarji so že začeli poletno sezono
Pravkar zaključeno zimsko sezono kranjskogorski žičničarji ocenjujejo kot dobro, 
kljub temu da so jo zaradi velikega pomanjkanja naravnega snega in visokih 
temperatur začeli kasneje in končali prej kot lansko. Sezono so zaznamovala 
velika vlaganja v žičniško infrastrukturo.

Poletna sezona na kranjskogorskih smučiščih se je že začela. / Foto: Gorazd Kavčič

 "Po obisku sezona tako spada 
med boljše; če bi naravni 
pogoji dopuščali, bi zagotovo 
lahko zabeležili še boljše 
rezultate, tako pa smo sezono 
začeli teden dni kasneje kot 
lani in jo zaključili štirinajst 
dni prej."
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Organizator, to je domača hotelska 
družba Hit Alpinea, je zelo zadovoljen 
s številom prijavljenih tekmovalcev, 
ki bodo tekmovali v štirih kategorijah: 
priprava nacionalne jedi iz države tek-
movalca na sodoben način, priprava 
jedi – moderna kuhinja, artistika in 
slaščičarstvo. Prijavljenih je namreč 
že več kot sto kuharskih mojstrov iz 
enajstih držav. 
Festival se bo začel v torek, 7. maja, 
zvečer z odprtjem, na katerem bodo 
tudi tokrat sodelovali gostinski po-
nudniki iz Kranjske Gore, tekmovalni 
del, tudi odprt za javnost, pa bo v ho-
telu Ramada Resort potekal naslednja 
dva dni, v sredo in četrtek.
Kot vrhunec festivalskega dogajanja 
organizatorji napovedujejo večerjo z 
naslovom Kulinarično doživetje pod 
Alpami, na kateri bodo gostom iz-
brane okuse pričarali Klemen Drole, 
vodja kuhinje Ramada Hotel & Su-
ites Kranjska Gora, Fabrizio Vežna-
ver, vodja kuhinje restavracije Pergol 
iz hrvaške Istre, Dalibor Janačković, 
vodja kuhinje v hotelu Perla v Novi 
Gorici, in Ilaria Gentile iz Pasticcerie 
da Ily v Trstu.

Festivalsko dogajanje bodo organiza-
torji tudi letos popestriti z zanimivimi 
vsebinami. Simon Bertoncelj, vodja 
kuhinje v Grand Hotelu Toplice Bled, 
bo vodil tako imenovani kulinarični 
masterclass.
"Verjamem, da bomo s tekmovalnim 
programom in dodatnim dogajanjem 
poskrbeli za zanimive vsebine za obi-
skovalce ter prispevali k promociji 
gostinskih poklicev med mladimi. Ve-
seli me, da so obisk Festivala najavile 
številne strokovne šole iz vse Sloveni-
je," pravi Milan Sajovic, direktor druž-
be Hit Alpinea.

Med tekmovalci, ki bodo na Festi-
valu prekrižali kuhalnice, je največ 
kuharjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške 
in Srbije; v Hit Alpinei so v zimski se-
zoni beležili zelo dober obisk gostov 
iz naštetih držav. Tudi napovedi za 
spomladansko in poletno sezono so 
obetavne, poudarja direktor Sajovic. 
Po drugi strani pa bodo na letošnjem 
kulinaričnem dogodku sodelovali tudi 
tekmovalci iz Rusije, Ukrajine in Tur-
čije. Organizatorji verjamejo, da bo 
dober glas o festivalu segel tudi v te 
države in vzpodbudil večji turistični 
obisk.

Vse nared za kulinarični festival
V Kranjski Gori je vse nared za kulinarični festival, ki ga bo Zgornjesavska dolina 
gostila takoj po prvomajskih praznikih. 

Mednarodni kulinarični festival so predstavili Boštjan Kovačič, idejni vodja festivala in 
vodja kuhinje v hotelu Ramada Resort, Milan Sajovic, direktor družbe Hit Alpinea, in 
Tomaž Vozelj, predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije.

MARJANA AHAČIČ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
(RAGOR) je tudi letos poskrbela, da so 
se gorenjske podjetnice lahko skupaj 
udeležile največjega dogodka za pod-
jetnice pri nas – 500 podjetnic 2019 v 
Ljubljani. "Na ta način smo jim dali 
priložnost za izmenjavo izkušenj, pri-
dobivanje novih znanj ter možnosti 
za konkurenčnejši nastop na trgu," je 
povedala Eldina Čosatović z RAGOR-ja. 

"Skupen prevoz je udeleženkam omo-
gočil, da so se spoznale ali utrdile že 
obstoječa poslovna sodelovanja."
Na srečanju so pod sloganom Pretok 
dobrih idej predavateljice obravna-
vale različne teme, med drugim o 
poslu brez meja, finančni neodvi-
snosti, prodajnih trikih, financiranju 
ženskih podjetij, o idejah, za katere 
se je vredno truditi ... Podjetnice sta 
posebej navdušili mednarodno pri-
znani strokovnjakinji za žensko pod-

jetništvo Lynne Cadenhead in Sanela 
Dropulić, sta povedali predstavnici 
agencije. "Poleg dobrih, motivacijskih 
zgodb z odra so gorenjske podjetnice 
imele priložnost med odmori izme-
njati kontaktne poidatke, pozitivno 
energijo in motivacijo za usklajevanje 
poslovnega in družinskega življenja. 
Za slavnostni zaključek so obiskale 
tudi Predstavništvo Evropske komisi-
je v Sloveniji, Hišo EU," je še sporočila 
Eldina Čosatović. 

Tudi Gorenjke na srečanju podjetnic
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Lokacija:
Ramada Resort
Kranjska Gora

www.festival-kg.com
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Domačine in turistične delavce v Zgor-
njesavski dolini v teh dneh vznemirja 
dejstvo, da so delavci Javnega zavoda 
Triglavski narodni park (TNP) pred 
začetkom poletne sezone odstranili v 
vremenski ujmi poškodovani most na 
poti proti slapu Peričnik.

K Peričniku vodi več poti; najlažja in 
za večino obiskovalcev najzanimivej-
ša je krožna sprehajalna pot, katere 
del je zdaj zaprt. Kot so pojasnili na 
TNP, so most odstranili zaradi dotra-

janosti in poškodb, ki jih je povzročila 
vremenska ujma, voda je namreč za-
čela spodkopavati breg in načela tudi 
temelje mostu.
"Za ponovno vzpostavitev mostu je 
Javni zavod Triglavski narodni park 
že opravil terenski ogled s strokovni-
mi sodelavci parka, strokovnjakom 
za inženirsko geomehaniko in grad-
beno stroko. Po pripravi strokovnega 
mnenja bodo določeni nadaljnji kora-
ki." Kot so še zapisali v pojasnilu, so 
že leta 2017 pridobili ustrezna soglasja 
za obnovo lesenega mostu, saj se je iz-
kazalo, da je zaradi zagotavljanja var-
nosti nujno potrebna sanacija. Lansko 
jesen je vremenska ujma povzročila 
še večje geomorfološke spremembe, 
ki so s spremembo struge stanje po-
slabšale do te mere, da je bilo zaradi 

nevarnosti most treba odstraniti. Do-
stop do Peričnika in nazaj je tako do 
nadaljnjega mogoč le po urejeni poti 
na desnem bregu potoka Peričnik.
Kot poudarja Matjaž Podlipnik, pred-
sednik Turističnega društva Dovje - 
Mojstrana, si v kraju in občini želijo, 
da bi bila pot čim hitreje spet preho-
dna. "Gre za eno od najpomembnejših 
sprehajalnih poti v občini, tako prilju-
bljena kot pot do Peričnika je le še pot 
do Martuljških slapov. Zavedamo se, 
da tega ni mogoče narediti čez noč: 
treba je ugotoviti stanje na terenu in 
pridobiti vso potrebno dokumentacijo 
za gradnjo oziroma ureditev poti. Tako 
domačini kot turistični delavci v desti-
naciji, turistično društvo in Slovenski 
planinski muzej, pa smo pripravljeni 
pomagati," je zagotovil Podlipnik.

Odstranili most na poti do Peričnika
Zavod Triglavski narodni park je konec marca odstranil poškodovani most na poti 
do slapa Peričnik. Kdaj ga bodo postavili nazaj, še ni jasno.

Dostop do Peričnika je do 
nadaljnjega mogoč le po poti 
na desnem bregu potoka 
Peričnik.
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Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12  50
EUR
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Učenci Osnovne šole 16. decembra Mojstrana so v sredo, 
17. aprila, obeležili svetovni dan Zemlje. "Dan Zemlje sicer 
praznujemo 22. aprila, a smo ga mi zaradi praznika obele-
žili že prej. Skupina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost 
in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske smo namreč v 
sklopu projekta Europe Direct Gorenjska na šoli organizi-
rali interaktivne delavnice," je pojasnila Jasmina Bagar z 
RAGOR-ja. 
Organizatorji so učencem od 1. do 7. razreda najprej pred-
stavili obe organizaciji in se z njimi pogovorili o ranljivo-
sti in enkratnosti planeta, na katerem živimo. "Predstavili 
smo jim načine, ki pomagajo naš planet ohraniti zelen in 
čist, ter poudarili, kako pomembno je med drugim tudi lo-
čevanje odpadkov. Nato so učenci po skupinah ustvarjali 
na temo Zemlja. Prvi razred se je preselil na športno igri-
šče, kjer so na pripravljeno platno v obliki Zemlje slikali 
svojo predstavo zelenega in čistega okolja. Učenci drugega 
in tretjega razreda so iz odpadnega papirja ustvarjali drevo 
v različnih letnih časih, četrto- in petošolci pa so se preiz-
kusili v ponovni uporabi in iz odpadnega materiala izde-
lovali nove izdelke. Prepustili so se domišljiji in nastali so 

Obeležili so dan Zemlje

Zmagovalni izdelek delavnice ponovne uporabe, delo učencev 
četrtega in petega razreda

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Pod-
jetniška kavica organizira prvo delavnico z naslovom Kako 
uspešno reševati pritožbe in reklamacije. Delavnica bo v to-
rek, 7. maja, dopoldan v prostorih Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske na Jesenicah. Ker je število mest omejeno, so prija-
ve na delavnico obvezne, udeležba pa je brezplačna.

Podjetniška kavica

različni namizni predalniki za šolske potrebščine, igra-
če, zvočnik za mobilni telefon, hiške za igranje … Učenci 
šestega in sedmega razreda so se pomerili v kvizu, kjer 
so pokazali, da so vešči tudi v poznavanju voda našega 
zelenega planeta," je dogajanje opisala Jasmina Bagar.
"Učenci so ponovno pokazali, da njihova domišljija, 
ustvarjalnost in volja nimajo meja. Rezultati delavnic ob 
dnevu Zemlje so bili občudovanja vredni, čeprav morda 
niso bili vsi nagrajeni. Samo želimo si lahko, da bi svojo 
vnemo, motivacijo in domišljijo ohranili, ker takšnim, 
kot so sedaj, naš planet prav gotovo lahko zaupamo."
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MARJANA AHAČIČ

V Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske 
v Lescah je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) 
že jeseni začela izvajati projekt Semenjalnice, katerega cilj 
je vzpostavitev pridelave ekoloških semeni in ohranitev 
biotske raznovrstnosti na Zgornjem Gorenjskem. Pobudo 
zanj je dala Gorenjka Irena Moro, sicer lastnica družbe 
za trgovanje z zlatom in direktorica Inštituta za ekološke 
raziskave in trajnostni razvoj Ekosemena. Prepričana je 
namreč, da so prav dobra semena ključna za pridelavo 
zdrave hrane. "Ekološka semena so novodobno zlato. Z na-
ložbo v ekološko vzgojena semena si bomo pridelali lokal-
no, zdravo hrano in hkrati tudi lokalno pridelana semena. 
Ljudi želimo opozoriti, naj pri nakupu semen pazijo, da ne 
izberejo industrijsko obdelanih, ker so enostavno strupe-
na", je poudarila Irena Moro.
Kot je na predstavitvi opozoril nekdanji direktor RAGOR-ja, 
zdaj svetovalec pri projektu Stevo Ščavničar, je prehran-
ska oskrba Slovenije trenutno odvisna od uvoza. Kar pred-
stavlja še večji problem pa je dejstvo, da je samooskrba 
s semeni v Sloveniji zgolj desetodstotna. "Samooskrba je 
strateško vprašanje, ki ga sicer z našim projektom ne mo-
remo rešiti, lahko pa opozorimo državo, da mora sprejeti 
strateške odločitve za našo prihodnost," je dejal Ščavničar 
in poudaril tudi vprašanje kakovosti hrane. Ekološka pri-
delava hrane danes pomeni pridelavo s konvencionalnimi 
semeni pod nadzorovanimi ekološkimi pogoji. Vendar pa 
je prava ekološka pridelava le tista, ki temelji na ekoloških 
semenih, najbolje takih, ki so vzgojena na območju upo-
rabe, saj so tako prilagojena tamkajšnjim razmeram, je 
pojasnil Ščavničar.

Prepričan je, da je projekt Semenjalnice pilotni oziroma 
vzorčni projekt, v katerem bodo spoznali, katere so ovire 
do bolj množične pridelave ekoloških semen. "Ekološka 
pridelava je res dražja, nas pa nagradi z boljšo kakovostjo. 
Če pa izhajamo iz tega, da je hrana zdravilo, vidimo, da 
se večji vložek dolgoročno splača tako za posameznike kot 
tudi za državo," je poudaril.

Zagotavljajo dobra domača semena
Na Zgornjem Gorenjskem je zaživel projekt Semenjalnice, katerega cilj je 
vzpostavitev pridelave ekoloških semen in ohranitev biotske raznovrstnosti. 
Projekt vseh sedmih zgornjegorenjskih občin je pridobil tudi evropska sredstva in 
bi lahko služil kot vzorčni projekt za povečanje samooskrbe Slovenije.

Priznano zasebno podjetje  
zaradi povečanja obsega poslovanja  
vabi k sodelovanju:

RAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA (m/ž)
Naloge in odgovornosti:
 knjiženje vseh vrst poslovnih dogodkov
  priprava, izdelava in oddaja mesečnih poročil državnim in finančnim 

ustanovam
 spremljanje terjatev in obveznosti
 priprava mesečnih in letnih računovodskih izkazov
 obračun DDV ter usklajevanje z ostalimi poročili
 obračunavanje prejemkov iz delovnega razmerja

Pogoji: 
  najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih  

delovnih mestih
 najmanj V. stopnja izobrazbe
  poznavanje predpisov s področja računovodstva,  

SRS in davčne zakonodaje
 poznavanje programa VASCO

Nudimo: 
  zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom in stimula-

tivno plačilo

AVTOMEHANIK (m/ž)
Pogoji:
 vsaj IV. stopnja ustrezne poklicne izobrazbe  
 zaželene so delovne izkušnje  
 vozniški izpit B-kategorije, zaželeno tudi C-kategorije 
 natančnost, vestnost in delo v timu

Nudimo:
  zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom in stimula-

tivno plačilo

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema kadrovska služba na 
naslovu: nada.homar@azman.si. Rok prijave je 15 dni od objave. Kandidati lahko 
dodatne informacije pridobijo na tel. št. 051/445 033 Nada Homar
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"Res si ne želimo, da bi kmetje in vrtičkarji posegali po se-
menih, obdelanih s pesticidi, saj želimo ohraniti zdravo 
okolje in biotsko pestrost ter prispevati k trajnostnemu ra-
zvoju," je poudarila strokovna vodja projekta Semenjalnice 
dr. Maja Kolar. Prva, brezplačna semena bodo v Semenjal-
nici predvidoma na voljo konec tega leta.
Sicer pa bodo v okviru projekta vzpostavili laboratorij, v ka-
terem bodo testirali kakovost semen, in mrežo vsaj desetih 
kooperantov, torej kmetov, ki bodo pridelovali ekološka se-
mena. Sprva se bodo osredotočili na stročnice, in sicer na 
grah ter fižol, ki sta že zgodovinsko povezana z območjem 
Gorenjske. Hkrati si želijo uvedbe pridelkov iz ekoloških 
semen v vsaj dva gostinska obrata, za začetek z domačo 
fižolovo juho kot lokalno ponudbo, ki bo zanimiva tako za 
domačine kot za turiste. Veliko pozornost, je še poudarila 
Kolarjeva, bodo v projektu namenili izobraževanju.

 "Ekološka semena so novodobno zlato. Z 
naložbo v ekološko vzgojena semena si bomo 
pridelali lokalno, zdravo hrano in hkrati tudi 
lokalno pridelana semena."
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MAŠA LIKOSAR

Slovenski planinski muzej predstavlja 
razstavo, ki prvič v zgodovini razstav 
o slovenskem alpinizmu govori le o 
ženskah. V osrednjem osrednji sklopu 
razstave je predstavljenih kar dvajset 
alpinistk, ki z osebnimi in alpinistič-
nimi predmeti razkrivajo svoje zgodbe 
ter odpirajo osebne arhive. Med njimi 
so najuspešnejše alpinistke Planinske 
zveze Slovenije, članice prvih ženskih 
odprav iz osemdesetih, izjemne ženske 
naveze in posameznice. To so: Danica 
Blažina, Ines Božič Skok, Staza Černič, 
Martina Čufar Potard, Nastja Davido-
va, Tina Di Batista, Nevenka Dolenc, 
Betka Galičič, Tanja Grmovšek, Lidija 
Honzak, Tjaša Jelovčan, Monika Kam-
bič, Vlasta Kunaver, Maja Lobnik, Irena 
Mrak, Marija Štremfelj, Mojca Švajger, 
Aleksandra Voglar, Sanja Vranac
in Mira Zorič.
Razstavo z več kot petdeset muzejski-
mi in osebnimi predmeti ter fotogra-
fijami alpinistk je pripravila avtorica 
Saša Mesec ob mentorstvu Irene La-
čen Benedičič in pomoči recenzenta 
dr. Petra Mikše. V muzeju so se vse do 
konca aprila z alpinistkami srečevali 
na vodenjih po razstavi in na muzej-
skih večerih. Med najbolj obiskanimi 
je bil večer z Marijo Štremfelj.
V okviru razstave Korajža je ženskega 
spola, ki govori o slovenskih alpinist-
kah, je tretji petek v januarju v Slo-
venskem planinskem muzeju v Moj-
strani potekal muzejski večer z Marijo 
Štremfelj, z naslovom Je Everest res 
najvišji vrh v mojem življenju?
Kranjčanka Marija Štremfelj je ena 
izmed dvajsetih slovenskih alpinistk, 
ki bodo v okviru razstave vse do kon-
ca aprila letos razgrnile retrospekti-
vo svojega življenja, v katerem imajo 
gore še posebej pomembno mesto. 
Marija Štremfelj velja za tretjo Evro-

pejko in trinajsto žensko na svetu, ki 
ji je leta 1990 uspel vzpon na najviš-
ji vrh sveta, 8848 metrov visoki Mo-
unt Everest. Je športna plezalka, ki je 
dvakrat zmagala na športno-plezalni 
tekmi Rock master v Kranju. Je profe-
sorica biologije, gorska vodnica, mati 
treh otrok, vsi so ljubitelji športnega 
plezanja, in žena Andreja Štremflja, 
ki je lansko leto postal lastnik zlatega 
cepina za življenjsko delo in za vrhun-
ski vzpon.
Z alpinizmom se je začela ukvarja-
ti leta 1975 na Alpinističnem odseku 
Kranj. Nad gorami jo je navdušil pet 
let starejši brat Tone, ki je bil tedaj na-
čelnik AO Kranj. “Sestanki odseka so 
potekali pri nas doma, opazovala sem 
diapozitive slik alpinističnih vzponov 
in gore so se mi že tedaj zdele nadvse 
privlačne. Prevzel me je učinek lepote 
gorskega okolja. Bila sem srednješol-
ka in iskala sem svojo identiteto. Na-
šla sem jo med alpinisti,” pravi Marija 
Štremfelj.
Njen prvi stik z visokimi gorami je 
bila odprava v Ande leta 1979. Bila je 

članica prve jugoslovanske ženske al-
pinistične odprave v Pamir, kjer se je 
povzpela na 7495 m visok vrh Pik Ko-
munizma. Stala pa je tudi na štirih 
osemtisočakih. Leta 1986 je osvojila 
svoj prvi osemtisočak, 8047 metrov vi-
sok Broad Peak, drugi je bil Mount Eve-
rest, tretji Čo Oju, leta 2004 pa še četrti, 
Daulagiri, za katerega pravi, da je bil to 
njen najtežji in najzahtevnejši vzpon. 
Marija Štremfelj, ki pleza že štirideset 
let, ima za seboj več kot tisoč petsto 
alpinističnih vzponov, če bi dodali še 
športno plezanje, bi število naraslo. 
Razstava je v slovenskem planinskem 
muzeju na ogled od 8. spetembra. 13. 
maja na dan, ko sta Andrej Štremfelj 
in Nejc Zaplotnik kot prva Sloven-
ca pred 40. leti stopila na vrh Mount 
Everesta, pa bodo v muzeju pripravili 
slovesnost ob tej pomembni obletnici. 
Pospremili jo bodo z razstavo, na kate-
ri bodo med drugim na ogled predme-
tov, fotografije in drugi spomii, ki so 
na različne načine povezani s streho 
sveta in ki so jih vse od začetka mese-
ca zbirali in evidentirali v muzeju.

Korajža je ženskega spola
Od lanske jeseni pa vse do prvih dni letošnjega septembra je v Slovenskem 
planinskem muzeju na ogled razstava, ki prvič v zgodovini razstav o slovenskem 
alpinizmu govori le o ženskah.

Alpinistka, športna plezalka, gorska vodnica Marija Štremfelj in njen mož Andrej 
Štremfelj na muzejskem večeru / Foto: Primož Pičulin
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info@cokoladnica.si I www.cokoladnica.si

Izberite svoj čokoladni užitek in ga združite  
z našo izbrano kavo ali čajem v

RAJSKI PTICI, ČOKOLADNICI V KRANJSKI GORI. 

Lepo vabljeni vsak konec tedna!
Borovška cesta 91, Kranjska Gora

Telefon Kranjska Gora: 00385 (0) 82 017 995, 
kranjskagora@cokoladnica.si

KARMEN SLUGA

V knjižnicah po Zgornjesavski dolini je 
bilo aprila zelo pestro. April je namreč 
posvečen knjigi, zato so poskrbeli za 
vse generacije. Pripravili so pogovor z 
novinarko in publicistko Mojco Širok, 
avtorico knjige Pogodba, v kateri piše 
o mafiji, umorih in ljubezni. V sodelo-
vanju s Slovenskim planinskim mu-
zejem v Mojstrani je bil v knjižnici v 
Kranjski Gori še večer z Bogdanom Bi-
ščakom in Igorjem Škamperletom, ki 
sta prav tako predstavila svoji knjigi 
Igra in biseri ter Sneg na zlati veji.
"Ker želimo, da bi v knjižnico zahajali 
tudi mladi, smo se povezali z osnov-
nima šolama ter vrtcema v Kranjski 
Gori in Mojstrani. Za šolarje smo v 
goste povabili pesnika in pisatelja 

Andreja Rozmana - Rozo, za otroke iz 
vrtcev pa člane Kulturnega društva 
Lutkovno gledališče Rada Mužana, ki 
so odigrali Žogico nogico," je povedala 
vodja knjižnice v Kranjski Gori Petra 
Divjak. Učencem drugih in tretjih ra-
zredov v Mojstrani je Kristina Orter 
predstavila svojo slikanico Medvedek 
peče slovensko potico, knjižničarka 
Gordana Lumpert pa je naredila pred-
pripravo za domače branje za nižjo 

stopnjo osnovne šole. V knjižnicah so 
za najmlajše vsak mesec na voljo tudi 
ure pravljic, kviz Lepo je biti bralec, 
otroške delavnice in joga za otroke z 
Ano Kersnik Žvab. V knjižnici v Kranj-
ski Gori bo v četrtek, 16. maja, ob 19.30 
tudi predavanje Mance Klinar z na-
slovom Visoko senzitivni otroci. Da bi 
otroci knjižnice obiskovali v vsakem 
vremenu, so v dar dobili tudi pisane 
dežnike.

V knjižnici  
je zanimivo

Za šolarje so v goste povabili pesnika in pisatelja Andreja Rozmana - Rozo, za otroke iz 
vrtcev pa Lutkovno gledališče Rada Mužana s predstavo Žogica nogica.

JANKO RABIČ

Letošnja mila in s snežno odejo skromna zima je omogo-
čila, da so v Planinskem društvu Dovje - Mojstrana že za 
velikonočne praznike odprli Aljažev dom in Šlajmarjev 
dom v Vratih. Po besedah predsednika Gregorja Berceta 
ni bilo potrebno pluženje in urejanje ceste, saj je sneg 
že prej skopnel. Osebje v Aljaževem domu bo tudi v novi 
sezoni skrbelo, da se bodo planinci in drugi obiskovalci 
priljubljene triglavske doline dobro počutili. Šlajmarjev 
dom bo kot prejšnja leta v maju in juniju namenjen iz-
vedbi šol v naravi in usposabljanjem planincev. V juniju 
bo v Aljaževem domu štirideseta slikarska kolonija – in 
tokrat ji bodo ob lepem jubileju namenili večjo pozor-
nost. Lani v avgustu je Občina Kranjska Gora skupaj s 
partnerji izvedla poskusni dan omejevanja prometa v 
dolini Vrata. Letos za zdaj niso predvidene nove aktiv-
nosti, Gregor Berce pa ob tem poudarja, da se bo društvo 
še naprej aktivno vključevalo v projekt, ki ima glavni cilj 
večje zavarovanje naravnega okolja. Obiskovalcev doline 
bo zagotovo spet veliko, v planinskem društvu pa priča-
kujejo, da bodo vsi pokazali kulturen odnos do narave 
in spoštovali pravila, ki veljajo v zavarovanem območju 
Triglavskega narodnega parka, predvsem glede onesna-
ževanja na poteh in v dolini Vrata.

Sezona se je začela



16 | NARAVA

JANEZ GREGORI

TELESNE ZNAČILNOSTI ČEBEL 

Kadar slišimo besedo čebele, navadno 
pomislimo na tiste pridne žuželke, ki 
nam prinašajo med, ni pa dobro pre-
več vtikati nosu vanje, ker nas lahko 
prav boleče pičijo. A kadar govorimo 
o čebelah na splošno, je to zelo širok 
pojem, označuje tiste žuželke iz reda 
kožekrilcev, ki imajo na svojem telesu 
organe za prenašanje cvetnega prahu, 
ki ga nabirajo za hrano svojemu na-
raščaju, ličinkam. Če je to na zadnjem 
paru nog, mu rečemo košek. Lahko pa 
cvetni prah prenašajo na spodnji stra-
ni zadka ali jim za to služijo čopi dalj-
ših dlačic na telesu. Le redke prena-
šajo pelod kar v golši. Čebele nabirajo 
medičino, za kar uporabljajo posebno 
oblikovani ustni del, rilček. In na kon-
cu zadka imajo samice želo, s katerim 
lahko pičijo. Samci pa žela nimajo. 
Sedaj smo že ugotovili, da imajo vse 
te telesne značilnosti tudi čmrlji, zato 
jih prav tako uvrščamo med čebele. 
Slovenske čebele so dolge od tri mili-
metre do 2,5 centimetra, kolikor lah-
ko merijo velike lesne čebele.

VRSTE ČEBEL OKOLI NAS

Odgovor nas bo osupnil! Ko spomladi 
ob poti čez travnik opazujemo cveto-
ve različnih vrst rastlin in obiskoval-
ce na njih, vidimo čebelice različnih 
velikosti in barv ter vmes kakšne-
ga čmrlja. Vsi živahno zbirajo cvetni 
prah in medičino za hrano svojega 
potomstva. Ker pa je narava Slovenije 
zelo raznolika, je raznoliko tudi ra-
stlinstvo, druge vrste rastejo ob morju 

kot v goratih predelih. Obliki in barvi 
cvetov so se skozi evolucijo prilagodile 
tudi čebele in v današnjem času nase-
ljujejo različne življenjske prostore. In 
sedaj odgovor na uvodoma zastavlje-
no vprašanje: v Sloveniji so razisko-
valci do sedaj registrirali neverjetnih 
563 vrst čebel, od tega 35 vrst čmrljev.
Edina naša vrsta čebel, pri kateri poleg 
samice, matice, prezimijo tudi delav-
ke, je medonosna čebela, kamor sodi 
kranjska čebela, s katero čebelarimo. 
Pri vseh ostalih vrstah pa prezimijo 
samo sprašene samice, to je po pred-
hodnem parjenju s samci. Velika veči-
na čebeljih vrst pri nas živi samotar-
sko življenje, vsaka samica živi zase, 
zato jim rečemo čebele samotarke. Pri 
nekaterih vrstah se že kaže družnost, 

v skupinicah prenočujejo ali delajo 
gnezda blizu ena drugi. Pri čmrljih je 
v gnezdu skupnost samice, matice in 
delavk, njenih hčera, vse do spolne 
generacije, ko se pojavijo mlade sami-
ce in samci. Ko zgodaj spomladi skozi 
odprto okno v sobo prileti velik čmrlj, 
je to samica, ki išče primeren prostor, 
kjer bi naredila gnezdo.

Čebele okoli nas
V mednarodni projekt BeeAware (v prostem prevodu Zavedajmo se čebel) je vključena 
tudi Občina Kranjska Gora. K sodelovanju je povabila čebelarje Čebelarskega društva 
Kranjska Gora. Namen projekta je zlasti seznanjanje občanov, od najmlajših do 
najstarejših, z izredno zanimivim življenjem čebel, njihovo pomembno vlogo v 
naravi in seveda tudi o tem, kaj lahko storimo zanje, da jim olajšamo preživetje v vse 
težjih razmerah današnjega časa. Za začetek se s čebelami bežno seznanimo.

Čebela samotarka na cvetu zalega kobulčka / Foto: Janez Gregori
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Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

GNEZDENJE ČEBEL

Svoja gnezda naredijo čebele samotarke na različnih me-
stih. Lahko ga skopljejo v prhel les ali uporabijo že nare-
jene rove v lesu, ki so jih zvrtale ličinke hroščev. Mnogim 
vrstam ustrezajo prelomljena suha votla stebelca, kot je 
na primer trst, spet druge kopljejo rove v zemlji in lahko 
celo za obdobje svoje odsotnosti zaprejo vhode s primer-
nimi kamenčki. So pa vrste, ki si za svoje gnezdo izberejo 
kar primerno prazno polžjo hišico. V gnezdo čebela nano-
si cvetni prah, pomešan z medičino, oblikuje primerno 
kroglico in nanjo odloži jajčece, vhod v gnezdo zadela – in 
delo je končano. Ko se ličinka izleže, ima že pripravljeno 
hrano, se kasneje zabubi in iz gnezda izleti mlada čebeli-
ca, ki svoje matere nikoli ne vidi. 

Čmrlji lahko naredijo svoje gnezdo v zemlji, navadno v 
zapuščenem mišjem gnezdu, ali pa na površju, nekje na 
travniku. Matica prve celice naredi sama, ko se izleže-
jo delavke, pa te prevzamejo vsa opravila v gnezdu. Da 
čmrlji nabirajo tudi medičino, smo otroci dobro vedeli, 
ko smo iskali njihova gnezda, da bi jo s pomočjo slamice 
nekaj ukradli iz voščenih lončkov! Pred leti so na Jese-
nicah čmrlji naredili gnezdo kar med puloverji v omari. 
Potlej je pa lastnik poskrbel, da je bilo okno ves čas odprto 
in so lahko varno zaključili svoje gnezdenje.
So pa tako med čebelami samotarkami kot tudi med 
čmrlji nekatere vrste, ki "gnezdijo" podobno kot kukavica 
med ptiči: svoja jajčeca odlagajo v gnezda drugih vrst in 
se rešijo skrbi glede zaroda. Med čmrlji je znana kukavi-
čja vrsta, katere matica gre v gnezdo drugih čmrljev, ubi-
je ali nadvlada njihovo matico – in zalega svoja jajčeca.

ČEBELJA HRANA

Omenili smo že, da čebele na cvetovih nabirajo medičino 
in cvetni prah. Tehnika zbiranja cvetnega prahu je lah-
ko različna. Nekatere vrste obiskujejo cvetove zvončaste 
oblike, se nanje obesijo in s tresenjem dosežejo, da se jim 
cvetni prah vsipa na spodnjo stran zadka. Tudi čmrlji 
svoje dosežejo s tresenjem cvetov in so, zaradi svoje učin-
kovitosti, tako iskani pri gojiteljih paradižnika. 
Je pa tudi pri zbiranju hrane velika pestrost okusov. Ne-
katere vrste čebel samotark in tudi večina čmrljev niso 
preveč izbirčne in obiskujejo cvetove različnih vrst ra-
stlin. So pa med njimi vrste, ki obiskujejo samo cvetove 
določenih vrst ali celo samo cvetove ene vrste. Tako so 
dejavne samo v obdobju cvetenja te vrste, kar je lahko le 

nekaj tednov na leto. So pa okusi lahko zelo različni. Cve-
tovi zlatic vsebujejo strupeno snov ranunkulin, a ena vrsta 
čebel samotark nabira cvetni prah samo na teh cvetovih.

VLOGA ČEBEL V NARAVI

Njihove vloge pri opraševanju se premalo zavedamo. Vedno 
vidimo le medonosne čebele, ki jih je seveda največ, so pa 
pri nekaterih rastlinah manj učinkovite, kot so čebele sa-
motarke in čmrlji. Z opraševanjem čebele dosežejo, da so 
semena plodna, in tako zagotavljajo obstanek določene ra-
stlinske vrste. Od njih so odvisne tudi nekatere drevesne 
vrste, zlasti sadne. In ljudje hitro preračunamo, koliko to 
opraševanje pomeni v denarju ... 

OGROŽENOST ČEBEL

Govorimo v glavnem o ogroženosti medonosnih čebel, vča-
sih potarnamo, da je vse manj čmrljev, o tegobah števil-
nih vrst samotark pa se nam niti ne sanja. Vzrok njihovega 
izginjanja je večplasten, krči se njihov naravni življenjski 
prostor, izginjajo (oziroma uničujemo) primerna mesta za 
njihovo gnezdenje ... Krona vsega pa so pesticidi, s katerimi 
je človeštvo tako rekoč zasvojeno, z njimi uničuje tista živa 
bitja, ki jih hoče uničiti – in vse ostalo z njimi. Čebele okoli 
nas pa umirajo in izumirajo, ne da bi mi to sploh opazili.

Z opraševanjem čebele dosežejo, da so 
semena plodna, in tako zagotavljajo obstanek 
določene rastlinske vrste. Od njih so odvisne 
tudi nekatere drevesne vrste, zlasti sadne. 
In ljudje hitro preračunamo, koliko to 
opraševanje pomeni v denarju ... 
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MAŠA LIKOSAR

Dvodnevni program 22. Ažmanovih 
dnevov je v Mojstrano privabil števil-
ne strokovnjake na področju urgentne 
in gorske medicine. Ponudil je preda-
vanja, ki so bila razdeljena v osem te-
matskih sklopov, vsa pa so bila obar-
vana s specifiko gorskega reševanja 
in nujne medicinske pomoči – kako 
najbolje in najhitreje oskrbeti pone-
srečenca na zahtevnih gorskih tere-
nih. Prvi dan so predavatelji zdrav-
niki, vseh skupaj jih je bilo kar 23, 
predstavili aktualno problematiko in 
primerjavo helikopterskega gorskega 
reševanja in nujne medicinske po-
moči v Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. 
Sledilo je poučno predavanje o streli, 

v sklopu katerega je dr. Eva Pogačar 
poslušalcem zaupala osebno izkušnjo 
– lani jo je namreč zadela strela na 
Veliki planini. V okviru memorialne-
ga predavanja pa je dr. Iztok Tomazin, 
organizator simpozija, ki je gorski re-
ševalec že 44 let, obiskovalcem zaupal 
novosti in zanimivosti s svetovnega 
kongresa gorske, urgentne ter višin-
ske medicine in zasedanja IKAR. Oba 
dneva so potekale tudi praktične in 
terenske delavnice. 
V petek zvečer je Janez Dolžan pripra-
vil še predavanje z naslovom Gora je 
včasih milostna o himalajski drami 
na Makaluju. V soboto pa so ponudili 
vzpon po eni od mojstranških ferat in 
voden ogled Slovenskega planinskega 
muzeja. 

Oskrba ponesrečenca na gorskih terenih
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so aprila potekali 22. Ažmanovi 
dnevi – simpozij urgentne in gorske medicine.

Iztok Tomazin, organizator simpozija in 
izkušeni gorski reševalec, ter Eva Pogačar, 
gorska reševalka, ki je lani izkusila udar 
strele / Foto: Primož Pičulin 
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NEŽA ROZMAN

Program Svit je državni program pre-
sejanja in zgodnjega odkrivanja pre-
drakavih sprememb in raka na de-
belem črevesu in danki, v katerega so 
vključeni tako moški kot ženske, stari 
med 50 in 74 let. Kar pomeni, da med 
populacijo zdravih ljudi iščejo bolne, 
ki so še v zgodnjem stadiju bolezni in 
jim je možno še učinkovito pomagati.
Letos program praznuje deset let in 
v tem obdobju mu je uspelo napisati 
zgodbo o uspehu – zadovoljni so, da 
se načeloma ljudje dobro odzivajo na 
vabila, a upajo, da se bo število v pri-
hodnjih letih še povečalo. 
Gorenjska je sicer regija, ki se po od-
zivnosti uvršča v sam vrh, a je medi-
cinska sestra Ria Jagodic, ki je vodila 
predavanje o programu v Gozdu - 
Martuljku, opozorila, da je Zgornjesa-
vska dolina po odzivu med slabšimi. 
Na predavanju je bilo govora o samem 
poteku presejanja, kako pravilno od-

vzamemo vzorec blata, Jagodičeva pa 
je razložila tudi, kako nadalje poteka 
testiranje in kaj pomeni pozitiven 

rezultat testa. Da bi sokrajane opo-
gumila k odzivnosti v programu, je z 
osebno zgodbo spregovorila tudi do-
mačinka Lili Gričar. Za neodzivnost je 
po njenem kriv strah pred neugodni-
mi rezultati, obenem pa tudi sram. 
Sama se je s pozitivnim rezultatom 
testiranja srečala pred desetimi leti, 
ko je na njeno presenečenje prejela 
poziv k sodelovanju pri Svitu. Kmalu 
po oddaji vzorca je prejela sporoči-
lo, da so njeni vzorci pozitivni, kar je 
pomenilo, da sledi zdravljenje. Ker je 
bila vključena v program Svit, je hitro 
napredovala od pregledov do operaci-
je, za zaključek pa udeležence, prijate-
lje in znance pozvala k odzivnosti.

Program Svit praznuje deset let
Ste dopolnili petdeset let in kmalu zatem prejeli pošto s povabilom k udeležbi  
v programu Svit? Ste se odzvali povabilu ali ste pošiljko le vrgli v koš – misleč,  
da se vas ne tiče? Sodelovanje v programu je za naše zdravje zelo dobrodošlo.

Lili Gričar je izrazila presenečenje nad 
slabo odzivnostjo sokrajanov in jih 
pozvala, naj se udeležijo testiranja, saj 
tako naredijo veliko zase in svoje bližnje.
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V Foto galeriji članov Foto kluba Jese
nice v Mercator v centru na Jesenicah 
je še do 8. maja na ogled razstava fo
tografij z naslovom Pravljičnost resnič
nosti avtorja Franca Urbanije. Je dolgo
letni ljubitelj fotografije, član kluba od 
leta 1990. To je njegova četrta samo
stojna razstava v tej foto galeriji, sicer 
je veliko razstavljal tudi v drugih kra
jih. Tudi tokrat na fotografijah ostaja 
zvest motivom narave in gora, nekatere 
imajo posebno sporočilo na ekološko 
temo. Avtorja in njegove fotografije je 
na otvoritvi predstavil podpredsednik 
Foto kluba Jesenice Janez Kramar, ki 
mu je tudi izročil priznanje za priprav
ljeno razstavo. 

Fotografska razstava

Franc Urbanija
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MARJANA AHAČIČ

Prostovoljci družbe Novartis so bili 
tudi letos v okviru Dneva sodelovanja 
z lokalno skupnostjo aktivni v Kranj-
ski Gori, kjer so v četrtek urejali otro-
ško letovišče Vila Šumica ter okolico 
Erjavčeve koče na Vršiču. Novartis v 
Sloveniji Dan sodelovanja z lokalno 
skupnostjo letos organizira že 15. leto 
zapored. Ključna namena pobude sta 
izkaz dolgoročne zavezanosti in pove-
zanosti z lokalnim okoljem v krajih, 
kjer deluje Novartis, ter povezovanje 
sodelavcev in sodelavk z različnih 
funkcij in divizij v duhu pomoči dru-

gim in medsebojnega sodelovanja, 
poudarjajo v družbi. Prostovoljci pa 
pravijo, da jim prostovoljno delo pred-
stavlja posebno zadovoljstvo. "Meni 
morda še posebej zato, ker delamo v 
moji domači Kranjski Gori, kjer pri-
spevamo nekaj za skupno dobro," je 
povedala Jerneja Smole iz podjetja 
Lek. "Pozitivna energija, ki nam jo da-
jejo takšne akcije, pa nam omogoča, 
da se kasneje lažje soočamo z vsako-
dnevnimi izzivi. Ponosna sem tudi, 
ko opazujem sodelavce, kako dobro se 
počutijo v mojem domačem kraju."
"V Kranjsko Goro zelo rada pridem, tudi 
kot turistka, in vedno mi je všeč. Zato 
sem se letos tudi odločila, da svoj dan 
prostovoljstva opravim prav tu. Pa tudi 
zato seveda, ker je prav, da storimo 
kaj dobrega za druge," je povedala ena 
od prostovoljk Simona Božič Abram. 
"Vzdušje tukaj je zares zelo prijetno. 

Doslej smo prebarvali balkon Vile Šu-
mica, pomagali zlagati hrano na nove 
police v shrambi, zdaj pa bomo prebar-
vali še barvno okrasje na dvorišču."
Manda Firm v akciji sodeluje že 13. 
leto zapored, v Kranjski Gori je že 
drugič, letos tudi kot ena od koordi-
natork. "Tudi jaz menim, da je treba 
skupnosti vračati in pomagati, kjer 
lahko, in ena od oblik je tudi naš dan 
sodelovanja z lokalno skupnostjo. Da 
se priključim prav skupini, ki dela v 
Vili Šumica, sem se odločila, ker tudi 
sicer sodelujemo z Zvezo prijateljev 
mladine, organizacijo, ki ji zaupam, 
pa tudi zato, ker se dobro počutim ob 
misli, da bodo otroci tudi zaradi nas 
prišli počitnikovat v prijetnejše okolje. 
Sicer pa je Kranjska Gora tako ali tako 
čudovita, rada pridem tudi kar tako, 
na obisk, se pa potrudim, da – če se le 
da – takrat, ko ni hude gneče."
Simon Ogulin iz ZPMS, oskrbnik leto-
višča, je bil z opravljenim delom zelo 
zadovoljen. "Podjetju Novartis smo res 
hvaležni, ker nam že mnogo let poso-
ja svoje 'dobre roke', s pomočjo kate-
rih opravimo vsa dela, ki bi jih sicer 
morali sami in bi nam vzela ogromno 
časa. Pripravili smo igrišče za otroke, 
v notranjosti hiše prepleskali pograde 
in balkon zunaj nje, urejamo okolico, 
grabimo listje ... "
Prvi otroci so v Vilo Šumica prišli že 
nekaj dni po akciji, v nedeljo, 28. apri-
la, in otroški vrišč bo v spet osveženi 
vili pod Vršičem slišati vse tja do je-
seni. Kot pravi Simon Ogulin, so jim v 
Kranjski Gori najbolj všeč narava, pri-
jazni in srčni ljudje ter mir, ki vlada v 
teh krajih.

Prostovoljci 
pomagali tudi 
v Kranjski Gori
Prostovoljci so tik pred 
začetkom sezone tudi 
letos urejali zdravilišče 
Zveze prijateljev mladine 
Slovenije, v sodelovanju s 
Planinsko zvezo Slovenije 
pa okolico Erjavčeve koče 
in Tičarjev dom.

Prijetno s koristnim: prostovoljci so uživali v čudovitem dnevu, ki so ga posvetili delu  
za druge.

Prostovoljci so uredili tudi okolico Erjavčeve koče in Tičarjevega doma.
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Podjetje zastopnik Ulica in hišna številka 
Pošta in Kraj 0X XX XX XXX

Alpska cesta 43, 4248 Lesce 
T: 04 53 53 805, www.avtomony.si 

Člani Karate kluba Waza-ari so se to 
pomlad odlično odrezali na medna-
rodnem tekmovanju za pokal mesta 
Koper. Kot je sporočil trener Alen Škr-
bo, se je klub s tekmovanja vrnil s 
kar 18 medaljami, od tega so šle štiri 
v Kranjsko Goro in Mojstrano. Kranj-
skogorčanka Manca Lepoša je tako 
na tekmovanju osvojila dve bronasti 
medalji, in sicer za tretje mesto v ka-
tegoriji kihon ippon kumite – borba 
po dogovoru, in prav tako tretje me-

sto v kategoriji kata team – skupin-
ska kata. Prav tako se je z dvema bro-
nastima medaljama domov vrnila 
Mojstrančanka Pia Italo, ki je tretje 
mesto osvojila v istih dveh kategori-
jah kot Manca Lepoša (borba po do-
govoru in skupinska kata). Zelo dobro 
pa sta nastopila tudi Mark Vidovič in 
Martin Hrovat. Vidovič je prišel v fi-
nale, med prvih osem najboljših tek-
movalcev, v treh kategorijah, Hrovat 
pa v dveh.

Karateisti odlični v Kopru

Tekmovalci in trenerji so bili zadovoljni z 
nastopom v Kopru.

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora 
so po zaključku lige na domačem keglji-
šču na Jesenicah organizirali klubsko 
prvenstvo. Odigrali so pet  nastopov po 
120 lučajev, najslabši rezultat se je bri-
sal.  Z največ podrtimi keglji skupno je 
zmagal Drago Filipaj (2289), drugi je bil 
z zaostankom petih kegljev Dušan Juko 
(2284), tretji pa Tomo Toman (2239). 

Konec sezone

V aprilski številki Zgornjesavca se je v 
članku o svetovnem pokalu v smučarskih 
skokih v Planici prikradla napaka. Planica 
bo prihodnje leto gostila svetovno prven-
stvo v smučarskih poletih, ki bo seveda 
v tradicionalnem, marčevskem terminu, 
in sicer od 19. do 22. marca 2020, in ne 
januarja, kot smo pomotoma zapisali. Za 
napako se opravičujemo.

Popravek

PGD Kranjska Gora bo v soboto, 18. maja, 
organiziralo pregled gasilnikov. Potekal bo 
od 9. do 12. ure pred gasilskim domom, 
opravilo pa ga bo podjetje PZR Radovljica. 
Na dan servisa boste lahko kupili tudi nov 
gasilni aparat. Prednaročila sprejemajo po 
telefonu številka 041 607 494 (Aljoša Ko-
šir) ali 041 603 276 (Roman Tof). 

Servis gasilnikov



JANKO RABIČ

V KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana med različnimi dejav-
nostmi pomembno mesto zavzema ročno ustvarjanje. Za-
četki segajo v leto 1978, ko je začela delovati sekcija ročnih 
del. Od takrat do današnjih dni so članice ustvarile pravo bo-
gastvo različnih pletenih, vezenih, kvačkanih in šivanih iz-
delkov. Že četrto desetletje Ivana Fenz uči mlajše in starejše 
učenke klekljanja. Skoraj vsako leto članice svoj ustvarjalni 
nemir na razstavi predstavijo širši javnosti. Tako je bilo tudi 
na letošnji aprilski razstavi v Aljaževem prosvetnem domu 
na Dovjem. Spet so obiskovalci lahko občudovali različne iz-
delke, še lepši videz je zagotovila tudi lepa dekoracija. Kot je 
na odprtju v imenu vseh članic poudarila Metka Kern Trček, 
na ta način ohranjajo domačo kulturno dediščino, v kateri 
je skrita zakladnica našega naroda. Vzorci in izdelki skriva-

jo v sebi simboliko, sporočila, znanje in spretnosti prejšnjih 
generacij, ki se prelivajo iz roda v rod.
Na odprtju razstave so za bogat program poskrbeli učen-
ci plesne skupine, recitatorji in pevci Osnovne šole 16. de-
cembra Mojstrana pod vodstvom Vesne Režonja in Tine 
Gašperin ter harmonikarji, ki jih poučuje Jaka Kern. 

Bogastvo ročnih  
spretnosti

Z ročnimi deli na Dovjem in v Mojstrani ohranjajo domačo 
kulturno dediščino.

JANKO RABIČ

V vrtcu Mojstrana med različnimi de-
javnostmi skrbijo tudi za medgenera-
cijsko sodelovanje. Lani so najprej pri-
pravili srečanje z babicami, s katerimi 
so pekli piškote za decembrsko čajanko 
v vrtcu. Izvedbo je omogočil Hotel Špik, 
ki je zagotovil skodelice iz porcelana, 
s katerimi je bila čajanka še posebno 
slavnostna. Za otroke je bil poseben do-
godek pitje čaja na angleški način. 

Letos v aprilu je v skupini Gamsi sle-
dilo srečanje z dedki, na katerem so 
izdelovali ptičje valilnice. Vsi so se iz-
redno resno lotili dela pri sestavljanju 
valilnic. Posebej je bilo to koristno za 
otroke, ki so na ta način začeli usva-
jati pomembna znanja za pridobi-
vanje ročnih spretnosti. Na vabilo k 
sodelovanju se je odzvala Komunala 
Kranjska Gora z direktorjem Blažem 
Knificem, ki je kot mentor pomagal 
otrokom. Komunala je prispevala les, 

razrez in obdelavo za valilnice pa Mi-
zarstvo GAU, Gaber Štritof, s. p., iz Ra-
teč. Vzgojiteljica Darja Grilc in pomoč-
nica Dunja Rejc sta pohvalili uspešno 
skupno izdelavo valilnic in udeležbo 
dedkov na delavnicah, donatorjem pa 
sta se zahvalili za pomoč.
In to še ni vse iz njihovega bogatega 
programa v vrtcu. Po srečanju z babi-
cami in dedki bodo na vrsti starši, za 
katere bodo otroci pripravili glasbeno 
plesno prireditev.

Vnuki in dedki skupaj ustvarjali
Aprila so otroci iz skupine Gamski skupaj z dedki izdelovali ptičje valilnice.
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Pomlad naš vsakdan okrasi z barvami, vroče poletje pa ga 
napolni s sproščenostjo. Vaške ulice zaobjame vrvež ljudi, 
ki je, vsaj pred več desetletji, mladeniče opogumil, da so 
izbranki svojega srca izpovedali ljubezen; večer za večerom 
so prihajali v vas s pisanim cvetjem v rokah, pod okni pre-
lepih mladenk pa so še ob poznih večernih urah odmevale 
njihove pesmi, vedo povedati pevci Triglavskih zvonov. 
"Prav te pesmi, ki dedke in babice popeljejo nazaj v mla-
dostne dni, v zadnjem času z velikim navdušenjem pre-
pevamo pevke in pevci Triglavskih zvonov. S podoknicami 
bomo v celoto povezali naš tradicionalni, že dvajseti letni 
koncert, ki bo tokrat nekoliko drugačen in igrivo poleten. V 
nedeljo, 2. junija, ob 20. uri bomo v Aljaževem prosvetnem 
domu na Dovjem skupaj spoznali, kako preprosto lepa je 
bila včasih ljubezen in kako iznajdljivi so bili fantje, ki so 
za vsako ceno želeli očarati svoja muhasta dekleta," vabijo 
v svojo družbo.

Jubilejni letni koncert Triglavskih zvonov
Pevci bodo koncert pripravili v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem prvo 
junijsko nedeljo.

Triglavski zvonovi na letošnji območni reviji pevskih zborov / 
Foto: Vidmar
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Pri nas dobite tudi:
- Male živali
-  Akvarijske in  

ribniške ribe
-  Izdelujemo  

akvarije,  
aqua-terarije ….

IZDELKI V AKCIJI  IN PO UGODNIH CENAH

  VELIKA IZBIRA HRAN, OPREME, SREDSTEV ZA NEGO IN ZAŠČITO – Oglejte si na: www.aro.si

NE DOBITE? MI IMAMO NA ZALOGI

ZELO UGODNA CENA
ROYAL CANIN FIT 32  

VRHUNSKA HRANA 
ZA PSA N&D 12 kg –10%
60 % MESA - OVČETINA, 20 % SADJE 
ZELENJAVA, 20 % BUČA  
59,08 € = 53,17 €  

VSAK MESEC DRUGA VRSTA HRANE V AKCIJI.     VSAK MESEC DRUGA VRSTA HRANE V AKCIJI.     

BOSCH 15 kg –10% 
ODLIČNA HRANA ZA PSA,  
BREZ ŽIT, Z OVČETINO IN  
RIŽEM, DODATEK ZA SKLEPE
UGODNA CENA:  
35,80 € = 32,22 €

TOKRATNI NASVET:
PRAVOČASNO ZAŠČITITE SVOJEGA PSA IN MAČKO  
PROTI BOLHAM IN KLOPOM!     
-  UČINKOVIT VISOKOFREKVENČNI ODGANJALEC  

(DELUJE do 12 MESECEV) 16,30 € - 10 %  14,67 €                                                              
- UČINKOVITE AMPULE  (DELUJE 1 ali 3 mesece) od 2,80 € dalje                                   
- INSEKTICIDNE OVRATNICE od  4,56 € dalje                                                           
- INSEKTICIDNI ŠAMPONI od  5,99 € dalje                                                                   
- INSEKTICIDNI POSIPI od  3,89 € dalje                                                   

KUPON - 10 % 
VELJA ZA ENKRATNI 
NAKUP  IZDELKOV  
V MAJU. 
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO. 
ODREŽI IN PRINESI!

VSAK MESEC DRUGA VRSTA HRANE V AKCIJI.     

TRANSPORTNI BOKSI–10%          
OD 19,30 € NAPREJ  

VSEH VRST IN VELIKOSTI  
(ogled na www.aro.si )

PRIMERNI ZA V AVTO,  
ZA KOČO NA DOPUSTU.     

HRANA    
ZA MAČKE
KVALITETNA 
IN ZELO JEŠČA 
SUPER PREMIUM 
HRANA 
1 kg SAMO 
7,50 €   

ZELO UGODNA 
CENA TASTE  
OF THE WILD 
13 kg  45,75 € 
VRHUNSKA HRANA ZA PSA,  
BREZ ŽIT, DO 80 % MESA
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MARJANA AHAČIČ, URŠA PETERNEL

Harfista Cene in Hana Žagar, učen-
ca Glasbene šole Jesenice, doma iz 
Kranjske Gore, sta se marca udeleži-
la 11. mednarodnega tekmovanja Gi-
ovani Musicisti v Trbižu, je sporočila 
pomočnica ravnateljice Klavdija Jarc 
Bezlaj. Hana je v II.c kategoriji prejela 
drugo nagrado, Cene pa v II.b katego-
riji prvo nagrado. Njuna mentorica je 
Urška Rihtaršič.
Sredi marca so učenci oddelka Kranj-
ska Gora pripravili javni nastop, na 
katerem se je predstavilo kar dvajset 
mladih glasbenikov. Še ta mesec bodo 
izvedli še en nastop, in sicer v ponede-
ljek, 13. maja, ob 18.30 v prostorih Ljud-
skega doma.

FESTIVAL GLASBENIH DRUŽIN

Odlični mladi glasbeniki iz kranjsko-
gorske občine pa so skupaj s svojimi 
sorodniki nastopili tudi na Festivalu 
glasbenih družin konec marca v je-
seniški dvorani Kolpern. Edini pogoj 

za udeležbo je, da je vsaj en član za-
sedbe učenec glasbene šole. Iz kranj-
skogorske občine se je tokrat pred-
stavilo šest zasedb: Brina Perkolič 
Railič in Baka Kiča, Neža in Tjaša Pri-
stavec, Lucija, Meta, Lovro in Ožbej 
Grilc, Martin in Maja Hrovat, Katjuša 
in Hana Pristavec ter najštevilnejša 
zasedba na koncertu, člani družine 
Jakelj-Mlinar: Peter in Gregor iz dru-
žine Jakelj ter Minca, Vida in Marta 
Mlinar.
V Ljudskem domu bo tudi celovečer-
ni koncert Simfoničnega orkestra 
Jesenice, ki pod taktirko Natalije Ši-
munović združuje učence, učitelje, 
profesionalne in ljubiteljske glas-
benike iz krajev od Kranjske Gore 
do Žirovnice in še dlje. Koncert bo v 
soboto, 1. junija, ob 19.30, organiza-
torji pa obljubljajo zanimiv program 
– od znanih melodij izpod peresa slo-
venskih skladateljev do del večnega 
mojstra Mozarta; z njegovim koncer-
tom bosta kot solistki nastopili har-
fistka Leto Križanič Žorž iz Mojstrane 
in flavtistka Maša Cilenšek.

Pomlad v znamenju tekmovanj in koncertov

Cene in Hana Žagar z mentorico Urško 
Rihtaršič po tekmovanju v Trbižu

Člani zasedbe Jakelj-Mlinar: Peter in Gregor iz družine Jakelj ter Minca, Vida in Marta 
Mlinar na Festivalu glasbenih družin / Foto: Sašo Valjavec

Na festivalu sta nastopili tudi Brina 
Perkolič Railič in Baka Kiča.  
/ Foto: Sašo Valjavec



KULTURA | 25 

JANKO RABIČ

V krajih pod Triglavom ima folklorna dejavnost bogato tra-
dicijo. Več generacij članov v folklorni skupini KUD Jaka 
Rabič Dovje - Mojstrana ohranja stare ljudske plese, šege 
in navade. V bogati zgodovini beležijo vzpone in padce, 
vedno pa se najdejo novi plesalci, ki tradicijo nadaljujejo. 
Tako je bilo tudi leta 2009, ko so se po večletnem premoru 
spet zbrali plesalci, ustanovili novo skupino in nadaljevali 
delo. 
V desetletjem obdobju je skupina zabeležila pomemben 
vzpon, povečuje se število članov, imajo bogatejši program 
in nastopajo na različnih prireditvah, 5. aprila so na prire-
ditvi v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem desetletni-
co ponovnega delovanja skupine zaokrožili s pestrim pro-
gramom nekdanjih ljudskih plesov, posebej so ponosni, da 
lahko vedno znova predstavijo prav izvirne ljudske plese, 
ki so značilni za njihov kraj. 
Koordinatorka jeseniške Območne izpostave Javnega skla-
da Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Petra Rav-
nihar je članom podelila Linhartove značke za večletno 
udejstvovanje na področju ljubiteljske folklorne dejavno-
sti. Zlate so prejeli: Gregor Vidmar, Monika Jereb, Marija 
Mežnar in Nataša Jereb, srebrne Alenka Pretnar, Primož 
Langus, Simon Brlogar, Ana Voga in Urban Bertoncelj, 
bronaste Vesna Markelj, Natalija Pristavec, Grega Brelih 
in Mateja Brelih. Domače kulturno društvo je posebej pri-
znanje namenilo celotni skupini ter Gregorju Vidmarju za 
vodenje in Jasni Pinoza za koreografsko delo. Nastop so 
popestrili učenci plesne skupine Osnovne šole 16. decem-
bra Mojstrana pod vodstvom Vesne Režonja. 
Člani skupine so ob "mini jubileju" ponovnega delovanja 
veseli, da so v tem času veliko dosegli, imajo tudi kup no-
vih načrtov. Član skupine Primož Langus se o tem, kako so 
spet začeli, spominja: "Imeli smo gasilsko vajo na Dovjem, 
pa smo fantje in dekleta rekli, zakaj ne bi spet oživili naše 
folklore. Zbralo se nas je nekaj parov od prej, pridobili smo 
nekaj novih. Poleg domačinov z Dovjega so v skupini ple-
salci iz Mojstrane, Radovne, z Jesenic in od drugod. Želimo 
si čim več nastopov, da je vsako leto ena turneja."
Gregor Vidmar z Jesenic se je novi skupini priključil neko-
liko kasneje. "Pri skupini sem od leta 2011. Ob prihodu sem 

se zavzel, da vnesem neko svežino, predvsem z izkušnjami 
kot nekdanji član Folklorne skupine France Marolt. Mi-
slim, da smo v tem času naredili pomemben korak naprej 
in dvignili kakovost izvajanja ljudskih plesov na Dovjem. V 
veliko pomoč so nam moji nekdanji prijatelji iz FS France 
Marolt, korepetitorji in plesni učitelji, ki nam svetujejo in 
kaj pokažejo. Sedaj imamo šest spletov, to je za več kot uro 
programa."
Letos je za domače kulturno društvo pomemben še en mej-
nik: štirideset let je od pobratenja s Kulturnim društvom 
Obrež v občini Središče ob Dravi. Folklorna skupina se je v 
marcu udeležila njihovega srečanja folklornih skupin in 
odprla nove poti medsebojnega sodelovanja.

Ljudski plesi iz roda  
v rod
V začetku aprila so na prireditvi v 
Aljaževem prosvetnem domu na 
Dovjem desetletnico ponovnega 
delovanja skupine zaokrožili s pestrim 
programom ljudskih plesov.
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VABI K VPISU 
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej                  
klavir, harmonika, violina, violončelo, kontrabas, kljunasta 
flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, kitara, harfa, 

citre, tolkala, trobenta, pozavna, rog, tuba, petje, orgle

SKUPINSKI POUK
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci, stari 5 let

GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6 let 
BALETNI VRTEC – otroci, stari 4 leta

PLESNA PRIPRAVNICA – otroci, stari 6–8 let
BALET – otroci, stari 9–11 let

       
Zbiranje prijav za vpis bo potekalo v torek,  

14. maja 2019, od 10. do 17. ure v prostorih Glasbene 
šole Jesenice na Cesti Franceta Prešerna 48.
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Takrat osemdesetletni Franjo Potoč-
nik iz Mojstrane je oktobra 2015 ure-
sničil svoj malodane neverjeten načrt: 
na vrh Triglava se je povzpel tisočič v 
življenju. Da se bo potrudil za ta izje-
men rekord, se je odločil petnajst let 
pred tem, ko je imel za seboj kakih 
dvajset vzponov na Triglav. Njegov 
prvi cilj je bil, da najvišjo goro Sloveni-
je v enem letu osvoji dvestokrat. S 366 
vzponi, ki jih je oplemenitil z zbira-
njem sredstev za Splošno bolnišnico 
Jesenice, je to število krepko presegel 
in nato vzpone iz Vrat ali Krme nada-
ljeval; do leta 2009 se jih je nabralo 
že 888. Ob treh osmicah se je na Tri-
glav povzpel z osmimi prijateljicami, 
osmimi prijatelji iz osmih različnih 
občin in seštevek njihovih let je tvoril 
nič več in nič manj kot 888 let.
Tisočico si je podaril za okroglo oble-
tnico. Število vzponov trenutno tvori 
številko 1053, nazadnje se je na naj-
višjo slovensko goro po gamsje podal 
novembra lani. Trenutno je zaradi 
zdravstvenih težav bolj doma, kar pa 
ne pomeni, da miruje. Ko smo se do-
govarjali za pogovor, se je na telefon 
oglasil v krošnji jablane, ki jo je obre-
zoval. 
Franjo Potočnik je seveda športnik 
že od mladih nog. Uvrstil se je celo v 
mladinsko državno reprezentanco v 
smučarskih tekih, za katero je tekmo-
val nekaj let. Dlje ni šlo, saj je obenem 
delal tudi na Javorniku v žičarni in 
doma na kmetiji.
Nato je 18 let treniral mlade z name-
nom, da bi odkril neodkrite talente, 
kakršen je bil tudi sam, a ni imel pri-
ložnosti. "Ne veš, koliko si sposoben, 
dokler ne poskusiš," je med pogovo-
rom večkrat ponovil.
Je tudi ljubiteljski slikar in pesnik, 
celo kipar, pisec besedil. Ustvarja z 

zidnimi in lesnimi barvami, nikoli s 
slikarskimi barvami. Mnogi ga prego-
varjajo, naj svoja umetniška dela raz-
stavi ali proda, ker so resnično inova-
tivna, drugačna. Marsikatera slika je 
nastala skozi raziskovanje in iz čiste 
radovednosti, kako se bo kakšna bar-
va odzvala. Sam skromno pravi, da 
dela nove izume: ustvarja iz najra-
zličnejših materialov, izumlja nove 
tehnike slikanja in mešanja barv. Ob 
tem tudi kipari in ustvarja inštalaci-
je, včasih je rad fotografiral. "Najbolj 
pristne fotografije gore, ki zajamejo 
njihovo misterioznost in turobnost 
ter mračnost, so fotografije v črno-be-
li tehniki," pravi. Rad napiše tudi ka-
kšno pesem in aforizem; slednjih se 
je v njegovi zbirki nabralo že več kot 
štiristo.
Je človek, ki intenzivno opazuje in 
doživlja svet okoli sebe. Pozorno spre-
mlja dogajanje, zato ima izdelano 

mnenje tudi o turizmu, predvsem 
gorskem, ki ga kot domačin iz krajev 
pod Triglavom najbolj občuti. Tako 
opaža, da se je odnos pohodnikov do 

gora, narave z leti zelo popravil. Vča-
sih je srečal kakšne pohodnike, veči-
noma tujce, v popolnoma neprimerni 
obutvi in s še manj primerno opremo. 
Kar ga je najbolj bolelo, pa je bilo to, da 
so vse, kar so s seboj tovorili v hribe, 
tam tudi pustili. 

Vsi smo Kranjska Gora: Franjo Potočnik,
planinec, pesnik, slikar ...
Takrat osemdesetletni Franjo Potočnik iz Mojstrane je oktobra 2015 uresničil svoj 
malodane neverjeten načrt: na vrh Triglava se je povzpel tisočič v življenju. 

Franjo Potočnik

Franjo Potočnik je športnik 
že od mladih nog. Uvrstil se 
je celo v mladinsko državno 
reprezentanco v smučarskih 
tekih, za katero je tekmoval 
nekaj let. Dlje ni šlo, saj je 
obenem delal tudi na Javorniku 
v žičarni in doma na kmetiji.
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KARMEN SLUGA

"Živi svoje sanje. Vse, kar delaš, delaj s 
srcem in strastjo. Ker tako kot boš de-
lal nekaj, boš delal vse." To je življenjski 
moto 28-letne Kranjskogorčanke Eve 
Kersnik, ki ji življenje kljub mladosti 
ni prizanašalo. A vedno se je pobrala 
in šla naprej. S še več optimizma in 
energije. O različnih ljubezenskih in 
življenjskih preizkušnjah je napisala 
knjigo z naslovom Only you can fix me 
(v prevodu Le ti me lahko popraviš). 
Lahko jo poznate kot Evo Kersnik ali 
pa kot Evelyn K. Sunshine, kot se je 
podpisala na knjigi. Za karkoli se od-
ločite, boste dobili enako: prijazno in 
nasmejano mlado dekle, ki ve, kaj v 
življenju hoče. In verjame, da čas za-
celi vse, še tako globoke rane. 
Prvo vprašanje, ki ji ga o knjigi zasta-
vim, medtem ko na soncu pijeva kavo, 
je, zakaj jo je napisala v angleščini. 
"Angleščino obožujem že od otroštva. 
Gledala sem risanke in filme v angle-
ščini. Zgodaj sem začela govoriti an-
gleško, po posluhu pa sem prevajala 
tudi besedila pesmi. Že v osnovni šoli 
sem se udeležila tekmovanja za kre-
ativno pisanje, a o bolj profesionalni 
smeri sem začela razmišljati pri pri-
bližno 16 letih, ko sem prejela nagrade 
(Cambridge English Readers) za krajše 
zgodbe v angleščini. Od nekdaj v meni 
tli želja po pisanju, zdaj sem jo uresni-
čila. A ker je zanimanje za knjigo veli-
ko, jo že prevajam tudi v slovenščino, 
sledila pa bo morda še v španščini." 
Eva je diplomirana profesorica ra-
zrednega pouka, magisterij pa je na-
redila iz poslovnih ved. Trenutno živi 
v Ljubljani, redno pa se vrača tudi v 
domačo Kranjsko Goro. V njeni knji-
gi boste lahko brali o smrti v družini, 
depresiji ter psihični in fizični zlorabi. 
O tem, kako je bila v Španiji napade-
na in kako je nekaj let kasneje po psi-
hičnem in fizičnem napadu skoraj tri 

ure zmrzovala na ulici, da ji je nekdo 
sploh pomagal. 
Knjiga govori o različnih ljubeznih – o 
prijateljski, družinski, nezdravi, ru-
tinski, uničujoči, o ljubezni na prvi 
pogled, pravi ljubezni in ljubezni do 
sebe. "Ljubezen ni samo ena in ni ve-
dno preprosto, a če se dve osebi lju-
bita, se bosta ljubili brezpogojno in 
brezkompromisno. Vsak, ki kliče na 
pomoč, se lahko najde v tej knjigi. 
Spoznali boste, da dve zlomljeni duši 
ne gresta skupaj. Pa da ne morete 
spremeniti drugih, lahko pa – če si v 
življenju želite kaj boljšega – spreme-
nite sebe," sporoča Eva. 
Življenjske preizkušnje so iz nje na-
redile samozavestno, pogumno in 
odločno žensko, po vsem tem pa so ji 
ljudje okoli nje nadeli vzdevek Sonček. 
Upravičeno! Eva namreč res izžareva 
ogromno pozitivne energije in je pol-
na načrtov za prihodnost. Ima veliko 
talentov: pisanje, ples, petje, igranje. 

V Španiji je pridobila licenco za pou-
čevanje zumbe, njena strast je ples, 
predvsem hip hop, reggaeton in sal-
sa, včasih je vodila poletne prireditve 
v Kranjski Gori, dejavna je bila tudi 
pri Kulturno-prosvetnem društvu Jo-
sip Lavtižar Kranjska Gora. Trenutno 
svojo knjigo prevaja v slovenščino. Na 
knjižnih policah naj bi bila že pred po-
letjem. 
"Želim, da knjigo vzame v roke vsak, 
ki bo začutil, da od nje lahko nekaj 
ima. Da jo potrebuje. Ob prebiranju 
knjige pa si zapomnite naslednje: 
ljubite sebe, cenite svoje življenje in 
bodite hvaležni za vsako osebo, ki 
stopi na vašo pot in vas nekaj nau-
či," pogovor sklene Eva. Knjigo je že 
predstavila pred ljubljanskim in len-
davskim občinstvom, naslednja pred-
stavitev pa sledi v četrtek, 9. maja, ob 
18. uri v Panorami Stara pošta v Kra-
nju. Več o knjigi in predstavitvah na  
www.evelynksunshine.com.

Knjiga o ljubezni in življenjskih preizkušnjah
Eva Kersnik je napisala knjigo o ljubezenskih in življenjskih preizkušnjah. Delo je 
izšlo v angleškem jeziku, zdaj ga prevaja tudi v slovenščino.

Eva Kersnik je svojo prvo knjigo napisala v angleškem jeziku.
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ALENKA BRUN

Matic Benet je dokaj mlad uspel s svojo blagovno znam-
ko Organized.si. Grafičnemu oblikovanju in majicam je 
nedavno dodal še emajliran program. Razvija tudi svojo 
znamko uporabne keramike, nad katero se je navdušil 
pred slabima dvema letoma. Širša Slovenija pa je pravza-
prav zanj slišala takrat, ko so za urad slovenskega predse-
dnika izbrali njegovo idejo in izdelek: planer za leto 2018.
Po končani gimnaziji na Jesenicah se je Matic vpisal na 
študij arhitekture v Ljubljani in manjka mu le še magi-
strsko delo, ki pa se mu tudi že posveča. Goji pravo malo 
armado letnih in zimskih športov. Rad tudi kuha, še raje 
peče, a za to ne najde vedno časa. Izjema je priprava njego-
ve najljubše sladice – makronov. "Res je njihova priprava 
zahtevna in traja vsaj pol dneva, a jih obožujem."

IZKUŠNJE BOGATIJO

Tik preden je Matic Benet prvič stopil na modno brv, ko 
se je prijavil na izbor za letošnjega mistra Slovenije, se je 
vrnil iz Gambije. Najprej so v Sloveniji pod okriljem orga-
nizacije z njegove fakultete Streha za vse projektirali ka-
rierni center v Gambiji, potem pa so šli tja in ga dejansko 
zgradili. V Gambiji je preživel sedem tednov. Pravi, da ga 
je izkušnja spremenila, pravzaprav obogatila. Najbolj ga 
je fasciniralo to, da ne glede na to, da živijo ljudje tam v 
nekakšni kolibi, imajo za hrano ali pa tudi ne, imajo vsi 
mobilne telefone. "Časa pa sploh ne poznajo in s tem po-
sledično tudi ni stresa."

S FANTI OSTAJA V STIKIH

Matic je že nekaj časa razmišljal, da bi se udeležil omenjene-
ga lepotnega izbora, potem pa letos zbral pogum in se prijavil. 
Med finaliste se mu sicer ni uspelo uvrstiti, je pa zato na za-
dnjem, polfinalnem izboru, postal mister Casino Korona 2019.
S fanti, pravi, se je dobro ujel. "Bili smo super ekipa in z ne-
katerimi bom ostal v stikih." Pove še, da so med kandidati 
fantje, ki se mu zdijo primerni za lento mistra Slovenije, 
ker so tako karakterno kot vizualno in družabno v redu ter 
si dejansko želijo lente; so pa med tekmovalci tudi taki, ki 
izbor jemljejo bolj "za zraven". Jih bo pa seveda spremljal še 
v nadaljevanju, saj jih bo spodbujal tudi v velikem finalu. 
Šteje si v čast, da je postal mister Casino Korona 2019, saj si 
je to tudi nekje v sebi želel, čeprav ni imel nobenih priča-
kovanj. Lenta mu pomeni veliko predvsem, ker je domačin 

in so mu na ta način v domačem kraju pravzaprav izkazali 
zaupanje. Doda: "Kranjska Gora mi veliko pomeni. Če bi se 
moral preseliti drugam, bi se, ampak mislim, da bi se po-
gosto vračal." Tujino je sicer izkusil že v času študijske iz-
menjave v Nemčiji, a je bil po enem letu vesel, da se vrača 
domov, pa čeprav se mu je takrat v Nemčiji pokazala tudi 
možnost zaposlitve. "Vleklo me je nazaj. Tu je življenje bolj 
umirjeno. Manjkala mi je narava," razloži Matic.

IMA ČUDOVITO DRUŽINO

Tudi ko je doma povedal, da bi se preizkusil še v vlogi tek-
movalca na izboru za mistra Slovenije, so ga podprli. "Imam 
čudovito družino. Dejansko me pri vsem podpira. Pred nekaj 
leti sem se prijavil v resničnostni šov Big Brother Sloveni-
ja. Skoraj mi je uspelo priti med stanovalce. Zanimalo me 
je predvsem, ali zdržim v prostoru z ljudmi, ki jih namerno 
dajo v hišo, in ali lahko zdržim brez tehnike, kot so mobilni 
telefon, računalnik, televizija. Mislim, da bi najbolj pogrešal 
mobilni telefon. Mogoče je bila to res rahlo nora želja, a želel 
sem preizkusiti svoje meje. Mi pa starši vedno dajo možnost, 
da jim tudi razložim, zakaj sem se za nekaj odločil." Modro 
zaključi:  "Z odločitvami v življenju rasteš – pa naj bodo dobre 
ali slabe; iz njih se vedno nekaj naučiš."

Matic Benet: letošnji mister Casino Korona
Nedavno je Matic Benet postal mister Casino Korona 2019. Štiriindvajsetletnik 
se je na izbor za letošnjega najlepšega Slovenca prijavil predvsem zaradi nove 
izkušnje. In mu ni žal.

Matic Benet / Foto: osebni arhiv (Uroš S. Abram)
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Petek, 3. maja–nedelja, 5. 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/Rennen/2019/EDC/
Kranjska-Gora

Petek, 3. maja–sobota, 4. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00 

VARIETEJSKI SPEKTAKEL: MR. DAVID DEM & CRAZY DREAM CIRCUS

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

Torek, 7. maja–petek, 10. maja • Kranjska Gora, Ramada Resort  
Kranjska Gora

4. MEDNARODNI KULINARIČNI FESTIVAL KRANJSKA GORA

Torek, 7. maja 2019

Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora 

18.00–21.00: Dobrodošlica – sprejem s pogostitvijo (terasa hotela) 

Sreda, 8. maja 2019

Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora

7.00–20.00: Tekmovanje (Ovalna dvorana)

11.00–13.30: Spoznajte destinacijo – organiziran ogled (zbirno mesto)

19.30–22.00: Kulinarično doživetje pod Alpami – Gala večerja  
(Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora)

19.00–21.00 Večerja s podelitvijo nagrad (restavracija)

Četrtek, 9. maja 2019

Kranjska Gora, Ramada Resort Kranjska Gora

7.00–18.00: Tekmovanje (Ovalna dvorana)

11.00–13.00: Master Class s chefom Simonom Bertoncljem (hotelska 
restavracija)

11.00–13.30: Spoznajte destinacijo – organiziran ogled (zbirno mesto)

20.00–23.00 Večerja s podelitvijo nagrad (restavracija)

Četrtek, 9. maja • Kranjska Gora, Ramada Hotel & Suites Kranjska 
Gora, ob 19.00

VEČERJA POD ALPAMI

Organizator: HIT Alpinea, d. d.; info in rezervacije: Aida Kadič  
041 267 082, aida.kadic@hit-alpinea.si

Petek, 10. maja • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

KONCERT OB 145-LETNICI PIHALNEGA ORKESTRA JESENICE -  
KRANJSKA GORA

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Petek, 10. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 

KONCERT: HANNAH

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

Sobota, 11. maja • Dovje, gostilna Veranda, od 10. ure dalje

15. SREČANJE IN ŽEGNANJE MOTORJEV

10.00–11.30: Zbor; ob 11.30 Blagoslov motorjev; po blagoslovu sledi 
kosilo in družabno srečanje pri gostilni Veranda, po kosilu sledi indivi-
dualna vožnja po Zgornjesavski dolini

Organizator: IPA Sekcija Slovenija – Moto klub, IPA RK Gorenjska;  
info: robert.benet@policija.si

Sobota, 11. maja • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

KOMEDIJA V IZVEDBI CUDV RADOVLJICA IN GTČ JESENICE, PREMIERA: 
GORAN GLUVIĆ, VIDEOKLUB

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Sobota, 11. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

GLASBENI VEČER: »DIE KAISER«

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

Ponedeljek, 13. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 13.30

40. OBLETNICA JUGOSLOVANSKE ALPINISTIČNE ODPRAVE EVEREST 
1979

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

Sreda, 15. maja • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 19.30

VEČER OPERNIH ARIJ V IZVEDBI IRENE YEBUAH TIRAN,  
MOJCE BEDENIK, DEJANA HERAKOVIĆA, BLAŽA GANTARJA IN DARJE 
MLAKAR: OPERA POD ZVEZDAMI

Organizator: GTČ Jesenice; info: gtc@gledalisce-tc.si, 04 583 31 00

Četrtek, 16. maja • Kranjska Gora, knjižnica, 19.30

PREDAVANJE: VISOKO SENZITIVNI OTROCI

Predava Manca Klinar. 

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Petek, 17. maja • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

ODPRTJE RAZSTAVE V OKVIRU PROJEKTA MUZEJEV NA GORENJSKEM 
– NEVERJETNE GORE: »PLANINSKI RAJ«

Ob Mednarodnem dnevu muzejev.

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski 
muzej, Gorenjski muzej, Muzeji radovljiške občine, Tržiški muzej, 
Medobčinski muzej Kamnik, Loški muzej; info: Slovenski planinski 
muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

Petek, 17. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, ob 
20.00 

VEČER NARODNO ZABAVNE GLASBE: SLOVENSKI VEČER & ALPSKI 
KVINTET

20.00–21.00 Pogostitev; ob 21.00 in 22.30 Zabava ob glasbi

Organizator: HIT, d. d.; info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00
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Sobota, 18. maja • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

OTROŠKI PREDSTAVI: ČAROBNOST BLEJSKEGA JEZERA IN ROLINA 006

V izvedbi otroške dramske skupine in gledališke šole pri KPD Josip 
Lavtižar Kranjska Gora. Predstavi sta za abonma odrasli in izven. 

Režija: Metka Frelih in Leona Gomboc

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora;  
info: apartmaji.mlinar@gmail.com

Sobota, 18. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

GLASBENI VEČER: ELEGANCE & CO. & KRISTINA OBERŽAN

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

Četrtek, 23. maja • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.30 dalje

MOJ KINO

Ob 15.30 Sinhroniziran animirani film – Drobižki 2; ob 17.00 Sinhroni-
ziran animiran film – Grde lutke: popolno nepopolne; ob 18.45 Roman-
tični film – Prvič; ob 20.30 Grozljivka – Prekletstvo žalujoče ženske

Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.si; prodaja vstopnic: www.
mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora (eno uro pred filmom)

Petek, 24. maja • Kranjska Gora, knjižnica, 17.00

DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE

Delavnico vodi Mojca Ahčin Rozman. 

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Petek, 24. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

TEMATSKA ZABAVA: DIXIE NIGHT & DIXIELAND ORKESTER  
LJUBLJANSKE KORENINE

20.00–21.00 Pogostitev; 21.00 in 22.30 Zabava ob glasbi

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

Sobota, 25. maja • Horjul, parkirišče podjetja Metrel – Planica,  
Nordijski center Planica, od 7.30 dalje

POBEG V PLANICO 2019

Organizator: Humanitarno športno društvo Pobeg; info: www.pobeg.
si/trgovina/prijavnica, Grega 051 623 064, info@pobeg.si 

Sobota, 25. maja • Kranjska Gora, jezero Jasna, od 17.00 dalje

TEDXKRANJSKA GORA: RESET

Organizator: Društvo Iks; info: www.facebook.com/
events/811888825852760/, www.tedxkranjskagora.com,  
www.eventim.si/si/vstopnice/tedxkranjska-gora-reset-kranjska- 
jezero-jasna-521604/event.html. Vstopnina.

Sobota, 25. maja • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 uri 

GLASBENI SPEKTAKEL: FEEL – ROBBIEL WILLIAMS TRIBUTE

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

Sreda, 29. maja • Kranjska Gora, knjižnica, ob 16.00

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB – OTROCI OD 3. DO 5. LETA 
STAROSTI

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Sreda, 29. maja • Kranjska Gora, knjižnica, 16.30

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB – OTROCI OD 6. DO 7. LETA 
STAROSTI

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora; 
info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Sreda, 29. maja • Mojstrana, knjižnica, 17.00

DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE

Delavnico vodi Katja Mulej.; organizator: Občinska knjižnica Jesenice, 
Knjižnica Dovje - Mojstrana; info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si 

Petek, 31. maja–sobota, 1. junija • Kranjska Gora, Teater Korona, 
Casinò & Hotel, ob 21.30 in 24.00 

GLASBENO-PLESNI SPEKTAKEL: GAGA SHOW

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

Sobota, 1. junija • Kranjska Gora, center, od 8.00 dalje

RED BULL GONI PONY

Petek, 31. maja: 17.00–20.00 Registracija in tehnični pregled ponijev

Sobota, 1. junija: ob 8.00 Registracija in tehnični pregled ponijev in 
ocenjevanje retro oprave; ob 12.00 Konec prijav; ob 14.00 Ocenjevanje 
skupin; ob 14.30 Tehnični sestanek za tekmovalce in priprava na start; 
ob 15.00 Start; 18.20 Podelitev; ob 18.30 Afterparty

Organizator: Red Bull GmbH; info: www.redbull.com/si-sl/events/
goni-pony-dogodek

Petek, 7. junija • Kranjska Gora, golf igrišče, ob 11.00

115 LET TD KRANJSKA GORA IN 20 LET GOLF KLUBA KRANJSKA GORA

Slovesnost, novinarska konferenca in nastop glasbene skupine  
Zgornjesavci. 

Organizator: TD Kranjska Gora, Golf Klub Kranjska Gora; info: klavdija.
gomboc1@gmail.com

Petek, 7. junija • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00 

PLESNI VEČER: GALA DANCE ORCHESTRA

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

RAZSTAVE
Petek, 7. septembra 2018–nedelja, 8. septembra 2019 • Mojstrana, 
Slovenski planinski muzej

MUZEJSKA RAZSTAVA O SLOVENSKIH ALPINISTKAH: KORAJŽA JE 
ŽENSKEGA SPOLA

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej; 
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 
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Četrtek, 4. aprila–nedelja, 5. maja • Mojstrana, Slovenski planinski 
muzej

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: KATUNI KUČKIH PLANIN

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, 
Filozofska fakulteta UL; info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, 
info@planinskimuzej.si 

Torek, 16. aprila–nedelja, 30. junija • Kranjska Gora, Liznjekova 
domačija

ETNOLOŠKA RAZSTAVA – RAZSTAVA O POMENU IN PEKI KRUHA  
SKOZI ČAS: KRUH MED PRETEKLO IN SODOBNO USTVARJALNOSTJO

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski etnografski 
muzej; info: muzej.liznjek@gmj.si, 04 588 19 99

Ponedeljek, 13. maja–torek, 28. maja • Mojstrana, Slovenski planin-
ski muzej

OBČASNA RAZSTAVA, ZAKLJUČEK AKCIJE ZBIRANJA GRADIVA:  
EVEREST

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

Petek, 17. maja–do nadaljnjega • Mojstrana, Slovenski planinski 
muzej

RAZSTAVA V OKVIRU PROJEKTA MUZEJEV NA GORENJSKEM –  
NEVERJETNE GORE: PLANINSKI RAJ

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, 
Gorenjski muzej, Muzeji radovljiške občine, Tržiški muzej, Medobčin-
ski muzej Kamnik, Loški muzej; info: Slovenski planinski muzej 08 380 
67 30, info@planinskimuzej.si 

Petek, 31. maja–sreda, 31. julija • Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MEDINSTITUCIJSKA MUZEJSKA RAZSTAVA: ČLOVEK IN GORE:  
ROGATEC

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej, 
Zavod za kulturo, Turizem in razvoj Rogatec; info: Slovenski planinski 
muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 

STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

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

Čebelarka Malči 
Božnar pouči o 
bogastvu medu in 
čebeljih pridelkov, 
kulinarični mojster 
Andrej Goljat pa 
nas navduši z 
enkratnimi recepti 
z uporabo medu. 
Ne le kot sladilo ali 
namaz, med lahko 
uporabimo pri 
pripravi hladnih 
in toplih napitkov 
ter številnih 
sladicah. V knjigi 
so tudi recepti za 
solate, testenine, 
mesne in ribje 
jedi z medom. 

12  50

EUR
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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Ko jedem dodamo med,  
dodamo prehrani še košček narave. 

168 strani, spiralna vezava, cena
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Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora se ponaša z izjemno 
bogato tradicijo. Letos člani obeležujejo že 145-letnico delova-
nja različnih jeseniških godb. Dolgo obdobje je ves čas zazna-
movano z veliko pripadnostjo generacij ljudi ljubiteljski glasbe-
ni kulturi. Od leta 1997 naprej je sestav godbenikov pod imenom 
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora skorajda nepogrešljiv 
na vseh velikih dogodkih v občinah Jesenice in Kranjska Gora in 
tudi širše. Ob letošnji obletnici pripravljajo veliko praznovanje 
s sodelovanjem devetih orkestrov iz Slovenije, Avstrije in Nem-
čije. V petek, 10. maja, bo ob 19.30 v dvorani Gledališča Toneta 
Čufarja slavnostni koncert orkestra. Pred začetkom ob 18.30 bo 
na Trgu Toneta Čufarja nastop orkestra Stadtkapelle iz z Jeseni-
cami pobratene občine Nagold v Nemčiji. V soboto, 11. maja, se 
bo ob 15. uri pri stanovanjskem naselju Gorenjski sonček začela 
parada devetih orkestrov do trga pred glasbeno šolo na Stari 
Savi na Jesenicah. Tam bo ob 16. uri najprej nastop posameznih 
orkestrov, zatem pa bodo še vsi skupaj zaigrali tri skladbe.

Častitljiva obletnica




