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Lokalna novica je kraljica

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

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse 
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: 
narocnine@g-glas.si.



KAZALO | 3 

Zgornjesav ć 
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Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
v nakladi 19.230 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 
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MARJANA AHAČIČ

Kranjskogorski občinski proračun za 
leto 2020 je "težak" nekaj manj kot 13 
milijonov evrov. V njem je načrtova-
nih za nekaj manj kot enajst milijonov 
evrov prihodkov ter 13,3 milijona evrov 
odhodkov. Razliko med prihodki in od-
hodki bodo krili iz sredstev, ki so na ra-
čunu občine ostala iz preteklih let.
Največja investicija, ki jo občina načr-
tuje v letošnjem letu, je že za lani na-
povedana obnova oziroma dozidava 
vrtca v Mojstrani. Za približno milijon 
evrov vredno investicijo bo občina pri-
dobila tretjinsko sofinanciranje drža-
ve. Sicer pa je v proračunu za leto 2020 
skoraj milijon evrov namenjenih tudi 
za obnovo občinskih cest, nekaj več 
kot sedemsto tisoč evrov za parkirišča 
ter po štiristo tisoč evrov za nadaljnje 
urejanje kanalizacije, pločnik v Gozdu 
- Martuljku, urejanje gozdnih cest in 
investicije v športno infrastrukturo.
Med investicijami, ki jih ima Obči-

na Kranjska Gora v načrtu razvojnih 
programov za obdobje do leta 2023, so 
poleg obnove vrtca v Mojstrani med 
večjimi projekti opredeljeni še nadalje-
vanje sanacije skalnega bloka na Belci 
ter nadaljnje urejanje kanalizacijskega 
sistema, predvsem v smislu ločevanja 
meteornih voda od fekalne kanalizaci-
je. Občina bo v naslednjih štirih letih 
povečevala kapacitete na področju pre-
skrbe z vodo in nadaljevala urejanje 
cestne infrastrukture, vzporedno s tem 
pa tudi javne razsvetljave.
Eden večjih projektov na področju 
urejanja parkirišč sodi v sklop umir-
janja prometa v dolino Vrata, v okviru 
katerega bodo uredili parkirišči v Moj-
strani in na Dovjem, veliko pozornosti 
pa bo občina posvetila tudi urejanju 
počivališč za avtodome.
Svetniki so potrdili tudi povišanje cen 
komunalnih storitev; razlog zanjo so 
zvišane cene obdelave odpadkov ter 
večja količina zbranih in odloženih 
odpadkov. Kot je pojasnil direktor 

javnega podjetja Komunala Kranjska 
Gora Blaž Knific, se cene zvišujejo za 
pol evra na osebo in kljub povišanju 
ostajajo nižje kot v sosednjih občinah.
Občinski svet je potrdil odlok o te-
kaških progah v občini predvsem za 
namenom, da tudi formalno uredijo 
področje in uporabo prog v Ratečah, ki 
so po novem plačljive. Kot je poudaril 
župan Janez Hrovat, gre za dokument, 
ki predvsem predstavlja osnovo za 
urejanje področja, in ga bodo glede na 
to, kako se bo obnesel v praksi, zago-
tovo še spreminjali in prilagajali.
Občinski svet je na zadnji seji v lan-
skem letu potrdil letni program kultu-
re in letni program športa za leto 2020. 
Programa se udejanjata prek progra-
mov javnih zavodov, javnega razpisa 
za sofinanciranje programov in pro-
jektov ter gradnjo in vzdrževanjem 
infrastrukture. Za kulturo je tako v 
letošnjem proračunu namenjenih ne-
kaj več kot 650 tisoč evrov, od tega kar 
278 tisoč za ohranjanje kulturne dedi-
ščine; občina namreč namenja tako 
sredstva za sofinanciranje obnove 
fasad kot za obnovo znamenj, kapelic 
ter fresk pa tudi sredstva za vzdrževa-
nje grobišč in spominskih parkov.
V proračunu občine je za programe 
športa namenjenih nekaj manj kot 
686 tisoč evrov, od tega 150 tisoč za 
dejavnosti športnih društev, 474 tisoč 
pa za investicije v športno infrastruk-
turo. Največ, to je sto tisoč evrov, za 
varnostno ograjo na tekmovalni smu-
čarski progi ter tristo tisoč evrov za 
dokončanje Športnega parka Ruteč. 
Sredstva za programe športa bodo iz-
vajalcem športnih programov razde-
ljena na podlagi javnega razpisa.

Največja letošnja investicija je obnova vrtca  
v Mojstrani
Občinski svetniki so se v drugi polovici decembra sestali še na zadnji seji v 
preteklem letu. Potrdili so proračun za letošnje leto, sprejeli odlok o tekaških 
stezah ter potrdili nove cene komunalnih storitev, na koncu seje pa jih je 
najstarejši svetnik Jože Dovžan z Dedkom Mrazom in priložnostnimi darili 
popeljal v veselo praznično vzdušje.

Občinski svet je na zadnji lanski seji konec decembra potrdil proračun za letošnje 
leto, najstarejši svetnik Jože Dovžan pa je svetnike tudi tokrat z Dedkom Mrazom in 
priložnostnimi darili popeljal v veselo praznično vzdušje.
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Minili niso niti trije dnevi od najdaljšega dneva v letu, pol-
ni stiskov rok, pokanja steklenic s šampanjcem, objema-
nja najdražjih in izrečenih tisočerih želja, in že je v vasi 
Dovje rdeči petelin pobral svoj davek. Tam, kjer ga je po 
pričevanju domačinov, župnijskih knjig in zapisov v zgo-
dovini pobral že velikokrat.
Tokrat ga je jemal silovito in vroče kot sam vrag. Stanovanj-
ske hiše, predvsem pa gospodarska poslopja, polna suhega 
sena, so prejšnji petek, 3. januarja, v kombinaciji z v nebo 
dvigajočimi se ognjenimi zublji ustvarjala občutek pekla pod 
Triglavom. Le dobro opremljenim in izurjenim gasilcem cele 
doline in profesionalne enote z Jesenic se lahko zahvalimo, 
da jim je s hitro akcijo uspelo preprečiti, da bi se požar raz-
širil na sosednje objekte, ga zadržati in pogasiti, obenem pa 
rešiti vse stanovalce in živali žive in zdrave. Naj dodam le, da 
so se žlebovi, okna in fasade že začeli taliti od vročine, ki jo 
je ustvarjal požar, ki se je kot blisk širil po tem delu Dovjega.
Olajšanju po uspešnem gašenju ognja je sledil šok ob pre-
gledu škode, ki je pokazala na grozovite posledice in uni-
čenje ali poškodovanje dveh stanovanjskih hiš ter treh go-
spodarskih poslopij.
Kako ljudje v nesreči znajo priskočiti na pomoč, so sova-
ščani in prostovoljci iz drugih krajev pokazali v naslednjih 
dneh, ko je v akcijah čiščenja in odstranjevanja posledic 
sodelovalo več kot petdeset občanov in več kot deset trak-
torjev s prikolicami in delovnimi stroji.
Tretji dan po požaru je bil ob pomoči lokalnih obrtnikov in 
prispevkov že pokrit prvi poškodovani hlev. Hvala vsem. 
Tudi občina ni stala križem rok: vseskozi smo s podžupa-
nom, komunalo in strokovnimi službami skrbeli za na-

mestitve ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Občina je 
sprostila poseben fond za pomoč ljudem v primeru narav-
nih nesreč, jaz osebno kot župan pa bom prispeval enoletno 
denarno nagrado, ki jo prejemam, v višini 10 tisoč evrov. 
Poskrbeli smo tudi za prehrano ekip, skupaj s civilno ini-
ciativo #vsismoDovje pa smo uskladili termine za dobro-
delni koncert in zbiranje donacij prizadetim tako preko 
Karitasa kot preko SMS-sporočil.
Res sem ponosen in vesel, da sem župan občine, v kateri 
živijo tako ponosni, srčni in požrtvovalni ljudje. Brez kanč-
ka dvoma vem, da se bomo vsi skupaj izkazali v zbiranju 
pomoči za naše občane, ki so ostali brez strehe nad glavo, 
in jim v najkrajšem možnem času omogočili vrnitev v nji-
hove domove. Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovane občanke, cenjeni občani

Tudi pri Kulturno umetniškem društvu 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana so se od-
ločili za pomoč družinam, ki so utrpele 
škodo po nedavnem požaru na Dovjem. 
Celoten izkupiček od prodanih vstopnic 
od ogleda muzikala Nore babe, ki ga bo 
domač ansambel uprizoril v petek, 10. 
januarja, in v petek, 17. januarja, obakrat 
ob 19.30 na odru Aljaževega prosvetnega 
doma na Dovjem, bodo namenili oško-
dovanim v požaru. Rezervacije vstopnic 
sprejemajo na kud.dovje@gmail.com, 
preko zasebnega sporočila na FB-strani 
društva in na številki 040791593. Vsto-
pnice po 10 evrov pa dvignete na blagaj-
ni eno uro pred začetkom predstave. Kot 
pravijo gledališčniki, bodo Nore babe 
spet igrale, pele in plesale. S. K.

Dobrodelna predstava

DOBRODELNI KONCERT  
»VSI SMO DOVJE«

24. 1. 2020 OB 18. URI V 
OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA

BREZPLAČNA OBJAVA
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SIMON ŠUBIC

Prvi dan po novoletnih praznikih, bil je petek, 3. januarja, je 
na Dovjem izbruhnil hud požar, ki je zajel kmetiji pri Rjavču 
in pri Pehtutu ter stanovanjsko hišo pri Ražnu. Zagorelo je 
ob 8.50. "Ravno sem nahranila mačke in se odpravila po 
pošto, nakar sem nameravala nakrmiti še živino. Ko sem 
stopila iz hiše, nisem mogla verjeti. Bilo je grozno. Vse je bilo 
že v plamenih, hlev in tudi že hiša. Potem so kmalu prišli 
gasilci," je dan po požaru povedala Darinka Guzelj iz doma-
čije pri Rjavču, na kateri sta zgorela tako hiša kot hlev. Rdeči 
petelin je uničil tudi hišo pri Ražnu in poškodoval večino 
strehe hleva pri Pehtutu. Poškodovan ni bil nihče, trinajst 
glav živine pa so iz obeh hlevov še pravočasno rešili. 
"Domači gasilci smo požar videli že skozi lastna okna, tako 
da smo izvozili še pred pozivom. V dobrih petih minutah 
nas je bilo tako na kraju požara okoli štirideset, potem sem 
aktiviral še celotno Gasilsko zvezo Kranjska Gora, prišli so 
tudi poklicni gasilci z Jesenic, tako da smo bili v okoli dvaj-
setih minutah na kraju 104 gasilci. Ko smo prišli na kraj 
prvi gasilci, je bil požar že popolnoma razvit. Bila je ba-
kla, plameni so segali do dvajset metrov visoko,« je razlo-
žil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Dovje Ivan 
Orejaš, ki je bil ob Tomažu Dolarju iz GARS-a Jesenice tudi 
sovodja intervencije. 
Gasilci so takoj pristopili k zaščiti dveh najbližjih stano-
vanjskih hiš, ki sta bili že precej ogroženi. "Uspelo nam ju 
je obvarovati. Goreče objekte pa smo lahko le gasili, kolikor 
se je dalo, da se požar ni razširil," je pojasnil Orejaš. Poraba 
vode je bila izjemno velika in odločale so minute, pa bi je 
v vasi zmanjkalo in bi jo morali črpati iz Save, je dejal. "V 
zadnjih petdesetih letih je bil to zagotovo največji požar na 
Dovjem. Še vso noč smo gasili posamezna žarišča, požar-
no stražo pa smo končali v soboto zjutraj, ko smo gasilci 
in ostali vaščani takoj pristopili k čiščenju pogorišča," je 
pojasnil Orejaš in pohvalil tudi delo policije, ki je zaprla 
območje požara, da to ni bilo preplavljeno z radovedneži, 
ki gasilce navadno ovirajo med intervencijo. Tudi v komu-
nalnem podjetju so takoj poskrbeli za posipanje cest, saj so 
te zaradi mraza hitro postale ledene, gasilcem pa so pri-
skrbeli sol tudi za čez noč, je dejal. 
»Saj se čudno sliši, a se je intervencija še kar dobro konča-
la. Res so nam pogoreli trije objekti in četrti delno, a pred 
ognjem nam je uspelo obvarovati dve najbližji hiši, ki sta 
bili že zelo ogroženi. Kakor je kazalo na začetku, je obsta-
jala nevarnost, da bi lahko gorelo tudi pol vasi, saj je Dovje 
zelo strnjeno naselje,« je še povedal Orejaš.

Gorenjski kriminalisti so ugotovili, da je zagorelo zaradi sa-
movžiga materiala v leseni lopi. "Ogenj se je zaradi majhne-
ga odmika od sosednjih objektov od tam najprej razširil na 
eno in potem še na drugo gospodarsko poslopje ter na dve 
stanovanjski hiši. V požaru so bili huje poškodovani trije 
objekti. Nastala je velika materialna škoda. Z ugotovitvami 
bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo," je 
sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. 

Na Dovjem je gorelo kot bakla
V požaru, ki je 3. januarja dopoldan izbruhnil na Dovjem, so zgoreli dve 
stanovanjski hiši in gospodarsko poslopje, še eno gospodarsko poslopje  
pa je bilo poškodovano. 

Velikemu požaru na Dovjem so se zoperstavili 104 gasilci z 21 
vozili. / Foto: Simon Šubic

Kriminalisti so ugotovili, da je zagorelo zaradi samovžiga 
materiala v leseni lopi. / Foto: Simon Šubic
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SIMON ŠUBIC

Posledice požara na Dovjem so zelo 
hude, nastala materialna škoda se 
meri v več sto tisoč evrih. Pet odraslih 
oseb – tri pri Rjavču in dve pri Ražnu 
– je ostalo brez strehe nad glavo, Rjav-
čevim je zgorel tudi hlev, močno je bila 
poškodovana streha na hlevu pri Peh-
tutu. Na obeh kmetijah so ostali brez 
krme za živino. A v prizadetih druži-
nah ne obupujejo, dodatno moč jim 
vliva sloga v vasi in tudi širše. 
V soboto, dan po požaru, se je v sredi-
šču Dovjega zbrala domala celotna vas. 
Rohneli so traktorji in gradbeni stroji, s 
katerimi so vaščani hiteli odstranjevat 
ostanke petkovega razdejanja. Ob ob-
činski stavbi pri Katr so postavili mize 

in klopi, na katerih so marljive go-
spodinje delavcem postregle z malico 
– bogračem. Krajevna skupnost Dovje 
- Mojstrana ga je naročila v jeseniški 
gostilni Ejga, ki jo vodi Alenka Dovžan, 
nekdanja smučarka iz Mojstrane. 
"Na Dovjem vedno skupaj stopimo, ko 
je treba pomagati," je pojasnila še ena 
gostinka, domačinka Barbara Kokalj, 
ki v Mojstrani upravlja Hostel in bar 
pri Jozlnu. Skupaj z Matejo Langus, 
ki vodi Hram pri Aljažu na Dovjem, 
sta že na dan požara v svojih gostin-
skih lokalih začeli zbirati prostovolj-
ne prispevke za pomoč prizadetim 
družinam. V Ratečah so krajani v 
dveh dneh zanje zbrali za poln kombi 
materialne in tudi 3020 evrov denar-
ne pomoči. Zbiranje denarne pomoči 

sicer zdaj poteka preko transakcijske-
ga računa pri Župnijski karitas Dovje 
(podatki spodaj). 
Občina Kranjska Gora je za Darinko, 
Viktorja in Mojco Guzelj z domačije pri 
Rjavču začasno bivališče priskrbela v 
občinskem objektu pri Katr, medtem 
ko sta Majda Šlibar in njen sin Vid 
Delič z domačije pri Ražnu začasno 
nastanjena pri sorodnikih. Župan Ja-
nez Hrovat je poudaril, da bo občina v 
okviru zakonskih možnosti v čim večji 
možni meri pomagala k čimprejšnji 
sanaciji pogorelih objektov in vrnitvi 
prizadetih družin v svoja domova. Žu-
pan je obenem še napovedal, da bo pri-
zadetim družinam namenil deset tisoč 
evrov, ki jih letno prejme za nepoklic-
no opravljanje funkcije.

Po požaru so 
Dovžani takoj 
stopili skupaj
Dovžani so složno združili 
moči že na dan požara 
in pomagali pri čiščenju 
pogorišča. Takoj so 
pristopili tudi k zbiranju 
pomoči za prizadete 
družine. 

Krajani Dovjega so v soboto zjutraj takoj pristopili k čiščenju pogorišča. 

1. Denarna sredstva za pomoč se zbira-
jo na posebnem TRR: Župnijska Karitas 
Dovje, Dovje 105, 4281 Mojstrana, TRR: 
SI56 6100 0001 2031 451, sklic SI00 2020.
2. Na željo oškodovancev se oblačila, 
obutev, gradbeni material … ne zbirajo 
več, prav tako tudi ne krma za živino.
3. Za obe družini se išče tudi časovno dalj-
ša namestitev čim bližje domu (Dovje, 
Mojstrana). Kontakt: Slavko 041 608 771.
4. Poleg zbiranja denarnih sredstev, 
ki že poteka, bo v petek, 24. januarja, 
ob 18. uri v telovadnici OŠ Mojstrana 

organiziran veliki dobrodelni koncert, 
za katerega je do danes potrdilo nastop 
že blizu 20 sodelujočih glasbenikov in 
skupin: Alja Wolte Sula, Anže Gregorič 
- Anzhe, Branka Smole, Denis Porčič - 
Chorchyp, Gajst´n Band, Klara Jazbec, 
Klemen Košir, Lado Leskovar, Manca 
Izmajlova, Monika Avsenik, Panda, 
Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora, Posebni gostje, Stane Vidmar, 
Šexpir, Triglavski zvonovi, Veseli Be-
gunjčani, Zahod band, Zgornjesavci. 
Kontakt: Alenka (041 880 893).

5. O vseh aktivnostih vas bomo spro-
ti obveščali preko Facebook strani Vsi 
smo Dovje in ostalih medijev (kon-
takt: Matejka, 031 403 472). 
V imenu odbora Vsi smo Dovje se 
vsem, ki ste že na kakršen koli način 
pomagali oškodovanim družinam, 
zahvaljujem za izkazano pomoč in 
vas vabim, da še naprej sodelujete in 
spremljate aktivnosti preko Facebook 
strani Vsi smo Dovje. Še posebej pri-
jazno vabljeni na dobrodelni koncert.

V imenu odbora Bogdan Janša

Pomoč družinam – pomembne informacije
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Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 s spr.), 7. in 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinancira-
nje letnega programa športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018) in Letnega programa športa Občine Kranjska Gora 
za leto 2020, ki ga je na 8. seji, dne 18. 12. 2019, sprejel Občinski svet Občine Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 

4280 Kranjska Gora, objavlja

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa  
športa za leto 2020 v Občini Kranjska Gora

Naziv in sedež izvajalca razpisa: Občina Kranjska Gora,  
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci  in izvajalci športne  
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
-  imajo sedež v občini Kranjska Gora, delujejo za območje obči-

ne Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce 
občine Kranjska Gora (izjema je Športna zveza Jesenice),

-  delujejo in imajo sedež v občini Kranjska Gora najmanj eno 
leto od dneva objave javnega razpisa, 

-  imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo 
programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

-  imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco 
članstva ter evidenco udeležencev programov, 

-  nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih 
sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

-  izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim 
programom športa in razpisno dokumentacijo.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvaja-
nju programov in področij letnega programa športa.

Izvajalci LPŠ so: 
-  športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki 

Sloveniji,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
-  pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu 

v Republiki Sloveniji,
-  ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na 

področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
-  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno-

veljavne programe, 
-  samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravlja-

nje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 
- zasebni športni delavci. 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi:
1. Šport otrok in  mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja osnovnošolske mladine,
- športna vzgoja mladine,
-  športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport.
2. Vrhunski in kakovostni šport 
3. Športna rekreacija 
4. Šport invalidov  
5. Drugi programi s področja športa:
- šolanje strokovnih kadrov, 
- strokovni kadri,

- športni objekti, 
- informatika in propagandna dejavnost v športu,
-  delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na 

lokalni ravni.

Višina razpisanih sredstev: 

EUR Namen EUR

150.500,00 Osnovna dejavnost športnih 
društev

6.1.1. Šport otrok in  mladine 
(šport v vzgojno-izobraževal-
nem sistemu):

6.1.1.1. športna vzgoja  
predšolskih otrok

1.049,00

6.1.1.2. športna vzgoja osnovno-
šolske mladine 

1.905,00

6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00

6.1.1.5. športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport

7.187,00 

6.1.6. Kakovostni šport 72.740,00

6.1.9. Športna rekreacija 9.691,00

6.1.8. Šport invalidov 600,00

6.1.10. Šport starejših 900,00

6.3.1. Šolanje strokovnih kadrov 700,00

6.3.2. Strokovni kadri 50.192,00

6.3.5. Informatika in propagandna 
dejavnost v športu

1.000,00

6.4.1. Delovanje društev,  
občinskih in drugih zvez ter  
zavodov na lokalni ravni

1.791,00

5.000,00 6.3.2.3. Vrhunski šport –  
športni dodatek kategoriziram  
športnikom

18.000,00 6.2. Športni objekti – vzdrževanje

173.500,00 SKUPAJ

Razpisna dokumentacija obsega: 
-  Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega  

programa športa za leto 2020 v Občini Kranjska Gora 
- Prijavne obrazce 
- Vzorec pogodbe
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2020 (Uradni list RS št. 79/2019) župan Občine Kranjska Gora objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso  
bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora  

za leto 2020 – Pokroviteljstva župana

1.  Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,  
4280 Kranjska Gora. 

2.  Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med ka-
tere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, 
proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter 
zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba 
dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter ostali projekti 
ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz 
proračuna Občine Kranjska Gora, vendar pomenijo prispe-
vek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in 
pogojev delovanja ter družbenega življenja v občini, dosto-
pnosti storitev in prepoznavnosti občine. 

3.  Upravičenci za dodelitev sredstev: 
  Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci pro-

gramov oziroma projektov:
-  fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, 

zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče 
oziroma sedež na območju občine Kranjska Gora in katerih 
dejavnost je nepridobitnega značaja,

-  druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, 
klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oz. 
projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine 
Kranjska Gora. 

 Na javnem razpisu ne morejo sodelovati:
-  prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že 

prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Kranjska Gora ozi-
roma so njihovi programi v letu 2020 na kakršenkoli način že 
financirani iz proračuna Občine Kranjska Gora,

-  gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podru-
žnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodar-
skih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih dejavnost je pri-
dobitnega značaja. 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
-  da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa; 
-  da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju obči-

ne Kranjska Gora oziroma izvajajo programe oziroma projek-
te, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju občine 
Kranjska Gora;

-  da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali 
uporabo članov oziroma uporabnikov iz občine Kranjska 
Gora; 

-  da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancira-
ni iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020 in tudi ne 
bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Kranj-
ska Gora za leto 2020;

-  Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018)

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame v sprejemni pisarni 
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, ali 
na spletni strani https://obcina.kranjska-gora.si/.

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v 
razpisni dokumentaciji. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo 
ustreznih prijav, se bodo sredstva razporedila drugim izvajal-
cem športnih programov. Pristojna Komisija za izvedbo javnega 
razpisa predlog za prerazporeditev sredstev predlaga županu. 

Rok za prijavo na razpis je petek, 31. 1. 2020. Vloge, ki bodo 
oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

Prijave je treba poslati v zapečateni ovojnici priporočeno po 
pošti ali oddati osebno v sprejemni pisarni na naslov: Občina 
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s pripisom: 
» ne odpiraj – razpis šport 2020«.

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo za-
vržene. 

Odpiranje prijav bo izvedeno najkasneje v roku 15 dni po roku 
za prijavo na razpis in ne bo javno.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni 
o izidu javnega razpisa.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z Odlokom 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa špor-
ta v Občini  Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018). Na podla-
gi predloga Komisije, ki jo imenuje župan, bo izdana odločba o 
izbiri in obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja pro-
grama. Dokončnost odločbe bo podlaga za sklenitev pogodbe 
o sofinanciranju.  

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Rabič, 
tel. štev.: 04 5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi na el. 
naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

Številka: 671-11/2019-2    
Datum: 6. 1. 2019
 Janez Hrovat, 
 župan                                                                                        
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-  da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zago-
tovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja; 

-  da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov ozi-
roma projektov na področju, za katerega se prijavljajo; 

-  da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo; 
-  da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integri-

teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-
UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, 
zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Ob-
čine Kranjska Gora ali družinski član tega funkcionarja. Funk-
cionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali 
član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje 
in zastopanje društva v pravnem prometu.

5. Merila za vrednotenje programov oz. projektov: 

PREGLEDNOST – cilji ter nameni programov 
oz. projektov so jasno opredeljeni:

do 5 točk

SEDEŽ – prijavitelj ima stalno prebivališče  
oz. sedež v občini Kranjska Gora 30 točk 

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA  
NOSILCEV programov oz. projektov 
iz občine Kranjska Gora: 
     1–10 aktivnih članov oz. nosilcev
     11–20 aktivnih članov oz. nosilcev
     nad 20 aktivnih članov oz. nosilcev

5 točk
10 točk
15 točk

PREDMET JAVNEGA RAZPISA  
(program, projekt, dejavnost …) se odvija na 
območju občine Kranjska Gora 20 točk

PROMOCIJA – programi oz. projekti prispevajo 
k prepoznavnosti občine do 20 točk

KVALITETA IN REALNOST – programi  
oz. projekti so kvalitetni in realno izvedljivi do 20 točk 

INOVATIVNOST – programi oz. projekti  
neposredno ne posnemajo že izvedenih  
programov oz. projektov ter vsebujejo  
drugačen pristop do 10 točk 

SODELOVANJE – izvajalci redno sodelujejo  
pri aktivnostih, katerih organizator  
ali soorganizator je Občina Kranjska Gora:

do 10 točk 

REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje  
v daljšem časovnem obdobju do 5 točk

DELEŽ LASTNIH SREDSTEV – za izvedbo  
programov oz. projektov imajo izvajalci 
     50–60 % lastnih sredstev 
     61–70 % lastnih sredstev
     71– 80 % lastnih sredstev
     več ko 80 %:

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk

Prijavitelji, katerih vloge bodo točkovane z manj kot 50 točka-
mi, nimajo pravice do proračunskih sredstev.

6.  Vsak prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva programa 
oz. projekta. Za vsak posamezni program oz. projekt mora 
izpolniti ločen obrazec. 

7.  Višina razpisanih sredstev javnega razpisa  
je 10.000,00 EUR.

8.  Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se 
bodo izvedli v letu 2020, in sicer najkasneje do 25. 11. 2020.

9.  Razpisni rok: Razpis se začne naslednji dan po objavi na 
spletni strani www.obcina.kranjska-gora.si in v glasilu 
Zgornjesav'c ter je odprt do porabe sredstev, vendar najka-
sneje do 15. 10. 2020. V primeru predčasne porabe sredstev 
bo obvestilo o zaključku razpisa objavljeno na spletni strani 
Občine. 

10.  Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijav-
ni obrazec, merila za sofinanciranje, vzorec pogodbe. 

11.  Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obraz-
cu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na sple-
tni strani www.obcina.kranjska-gora.si. 

  Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov 
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, 
v zaprti ovojnici s pripisom »ne odpiraj – javni razpis pokro-
viteljstva župana 2020« ter navedbo prijavitelja.

12.  Informacije in pojasnila: Vlasta Skumavc Rabič, tel. 04 
5809 809, vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

13.   Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru:
	   postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki 

jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: komisija),
	 	 	na prvi seji komisija določi vrednost točke, ki se do konca 

trajanja razpisa ne spremeni,
	 	 	komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. 

vloge enkrat mesečno, in sicer do 15. v mesecu, pri če-
mer bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino Kranjska 
Gora prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem 
mesecu oz. v več preteklih mesecih, če se komisija v po-
sameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni mogla 
sestati,

	 	 	če se komisija iz objektivnih razlogov ne more sestati več 
kot mesec dni, o tem obvesti prijavitelje,

	 	 	prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po pre-
jemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavr-
žejo,

	 	 	komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih 
dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 
priloženih obrazcih,

	 	 	komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev 
za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov 
prijaviteljev,  

	 	 	v kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma 
projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogo-
jev delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost 
storitev oziroma je pomemben za občino, lahko takemu 
programu oziroma projektu predlaga dodelitev doda-
tnih točk, 

	 	 	na podlagi izdanih sklepov se sklene pogodba med prija-
viteljem in Občino Kranjska Gora, 

	 	 	odpiranje vlog ni javno.

Številka: 610-12/2019-3
Datum: 6. 1. 2020 

Janez Hrovat
  ŽUPAN
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SUZANA P. KOVAČIČ

Sonja Kavalar je rojena leta 1967 na Je-
senicah. Po končani vzgojiteljski šoli je 
deset let delala v vrtcu, leta 1995 pa se je 
odločila za samostojno podjetniško pot 
z odprtjem družinskega gostišča Uh v 
Ratečah, kjer z družino dela še danes.
• Kakšne so vaše izkušnje v politi-
ki in zakaj ste se odločili, da se boste 
potegovali za občinsko svetnico?
Nisem politik, sem pa človek, ki mu 
ni vseeno. V prejšnjem mandatu sem 
se kot občinska svetnica, predvsem 
pa kot predsednica Sveta Krajevne 
skupnosti Rateče - Planica ukvarjala 
največ z Ratečami in Planico. Veliko 
je bilo narejenega, npr. krožišče, most 
za tekače na smučeh, kolesarske poti, 
lokalne ceste, obnova vaškega jedra 
..., za kar se iskreno zahvaljujem do-
mačinom, da so prepoznali pomemb-

nost projektov in nam prišli nasproti. 
Kar nekaj dela pa nas na tem območju 
do svetovnega prvenstva v nordijskih 
disciplinah leta 2023 še čaka.
• Katere cilje boste skušali v teh šti-
rih letih uresničiti kot svetnica? 
Želim, da še izboljšamo življenjske po-
goje (stalnim) občanom in da se kar 

najbolje pripravimo na največjo prire-
ditev v dolini: svetovno prvenstvo 2023.
• Kateri je po vašem mnenju ta čas 
največji problem v občini?
Neurejeno parkiranje (turistom bo 
treba ponuditi urejena plačljiva par-
kirišča) in pa zdravstvo. Treba bo raz-
misliti tudi o pospeševanju turizma 
zunaj sezone, ker je v "špicah" sezone 
dolina preobremenjena.
• Kaj je tisto, kar je trenutno v obči-
ni dobro urejeno? 
Lepo so urejeni vasi z okolico in cesta-
mi, obnovljeni šoli, gasilski domovi z 
opremo.
• Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
Kaj je že to? Se pa zavedam, da bom 
morala najti čas tudi za to.
• Življenjsko vodilo? 
"Če ži neki devaš, devi to takr, kse za-
gre." (Če že nekaj delaš, delaj to tako, 
kot je treba.)

Na prvo mesto je treba postaviti domačine
Sonja Kavalar iz Rateč je občinska svetnica drugi mandat, izvoljena je bila  
s podporo SDS na Listi Zgornjesavska dolina v srcu.

Sonja Kavalar / Foto: Gorazd Kavčič

Zavod za gozdove Slovenije vsako leto podeli priznanja najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov. Na blejskem gozdnogospodarskem ob-
močju je lani priznanje prejel Branko Hlebanja (na sliki), gospodar 
na kmetiji Pr' Tarmanu v Logu pri Kranjski Gori. Kmetija obsega 49 
hektarjev zemljišč, od tega je nekaj več kot 37 hektarjev gozdov. 
Na leto posekajo povprečno od osemdeset do sto kubičnih metrov 
iglavcev in lesa za pripravo drv. Pri poseku so bolj zadržani, seka-
jo predvsem takrat, ko imajo večje potrebe po lesu ali denarju; za 
manjši posek pa je deloma kriva tudi nizka cena lesa. C. Z.

Priznanje za gospodarjenje  
z gozdovi

Krajani Gozda - Martuljka so pred novim letom pristojne opozar-
jali, da se že nekaj časa soočajo s težavami na področju oskrbe 
s pitno vodo. Vodo, ki priteče iz pip, morajo namreč ob vsakem 
večjem deževju pred uporabo v gospodinjstvu prekuhavati. Kot 
je po seji občinskega sveta pojasnil direktor podjetja Komuna-
la Kranjska Gora Blaž Knific, zadnje analize sicer kažejo, da je 
voda zdaj primerna za pitje, a se na javnem komunalnem pod-
jetju dobro zavedajo težav, ki so povezane predvsem s hudimi 
jesenskimi nalivi. "Zaradi dolgega in intenzivnega deževja, ki 
smo mu bili priča tako poleti kot jeseni, je bil tokrat problema-
tičen celo vodni vir Log, ki je bil doslej ves čas neoporečen," je 
situacijo pojasnil Blaž Knific. "Takoj ko smo zaznali težave, smo 
intenzivno začeli reševati problem in ob tem k sodelovanju po-
vabili strokovnjake z različnih področij. Zdaj lahko že rečem, 
da smo rešitev našli in da bomo vodni vir Log predvidoma do 
konca marca usposobili tako, da problemov ne bo več," je za-
gotovil Knific. Kot je še opozoril, so se s podobnimi težavami 
iz enakega razloga, obilnega deževja, srečevali tudi v drugih 
občinah. "Žal je tako, da narava dela svoje. Mi pa se trudimo, 
da bi čim bolj omilili vplive zunanjih dejavnikov."  M. A.

Težave s pitno vodo zaradi  
obilnega deževja
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SUZANA P. KOVAČIČ 
FOTO: TINA DOKL

"Če sanje lahko sanjaš, jih lahko ure-
sničiš." To je bilo vodilo praznovanja 
jubileja mojstranškega vrtca na pri-
reditvi 12. decembra. Kot je povedala 
ravnateljica Osnovne šole (OŠ) 16. de-
cembra Darja Pikon, je bil v letu 1969 
en dan še posebno pomemben: "Prvi 
september, dan, ko so se uresniči-
le sanje v naši dolini." Takrat so prvi 
malčki iz Mojstrane in njene okolice 
postali ''vrtičkarji'', na začetku so bili 
v eni od šolskih učilnic, kasneje so 
dobili svojo stavbo, kjer je vrtec še da-
nes. "Sanj je bilo vedno več, prostora v 
vrtcu pa vedno manj. Tako smo otroci, 
starši, vzgojitelji in vsi drugi začeli sa-
njati o novem vrtcu. To niso več sanje, 
saj začnemo graditi nov, večji vrtec," 
je še poudarila ravnateljica. Kranj-
skogorski podžupan Bogdan Janša se 
še spominja svojih prvih korakov v 
tem vrtcu. "Leta so tekla, za vrtec so 
bila to leta veselja, druženja, sreče in 

ljubezni ter razdajanja vzgojiteljev." 
Podžupan Janša je povedal, da so ob-
činski svetniki in župan Janez Hrovat 
za letos zagotovili dober milijon evrov 

za gradnjo vrtca, nov vrtec bo energij-
sko učinkovit in bo imel vse tisto, kar 
moderen vrtec potrebuje. Vrtec v leto-
šnjem šolskem letu obiskuje 81 otrok, 
v zadnjih letih je trend povečevanja 
števila otrok.
Čestitkam ob jubileju vrtca se je na 
prireditvi pridružil predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana 
Jože Dovžan. Ker so obenem prazno-
vali tudi krajevni praznik, je Dovžan 
poudaril, da je to praznik v spomin 
na občane, ki so se ob začetku druge 
svetovne vojne odločili za upor proti 
okupatorju, in da so se že takrat za-
čeli rojevati zametki naše svobodne 
Slovenije. Želi, da imamo več spošto-
vanja do zgodovine, običajev, tradici-
je, za boljši jutri pa pričakuje še večji 
gospodarski razvoj za svetlejšo priho-
dnost mladine. Tudi na prireditvi so 
dali priložnost najmlajšim, da poka-
žejo, kaj znajo in zmorejo. Uprizorili 
so glasbeno pravljico Če sanje lahko 
sanjaš, jih lahko uresničiš ...

Najlepše darilo za jubilej bo nov vrtec
Slavnostna prireditev ob krajevnem prazniku in dnevu šole v Mojstrani je bila 
posvečena petdesetletnici tamkajšnjega vrtca. Najlepše darilo za rojstni dan bo 
začetek gradnje novega vrtca v letošnjem letu.

V rojstnodnevno torto velikanko je prva zarezala ravnateljica Darja Pikon. Ob ob njej so 
učenci mojstranške šole, mnogi med njimi so obiskovali tudi že tamkajšnji vrtec. 

Tudi na prireditvi so najmlajšim dali priložnost, da pokažejo, kaj znajo in zmorejo.
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SUZANA P. KOVAČIČ 
FOTO: TINA DOKL

Prizorišče gledališke predstave Smr-
tna past je delovni kabinet Sidneyja 
Bruhla, pri Bruhlovih doma v We-
stportu, Connecticut. Na oktobrski 
večer. Kabinet je poln orožja, ki je (in 
ne zgolj) odrski rekvizit, nastopajoči 
liki so dokaj vsakdanji, umori se do-
gajajo v teku dogajanja drame še pred 
našimi očmi – pa vendar do konca ne 
vemo, kdo je pravi morilec, niti kdo 
je ali ni ubit. Zapletov je več kot do-
volj, pasti za gledalce in tudi igralce 
še več ... Igralska zasedba Ta bol' te-
atra na domači oder postavlja krimi-
nalko s primesmi komedije, polno 
vznemirljivih zasukov in napetosti. K 
sodelovanju so kot že dvakrat doslej 
(v predstavah Trikrat da in Ljubezen 
druge polovice) povabili diplomirano 
gledališko režiserko Tatjano Peršuh, 
ki ima izkušnje tako z odraslimi in 
mladinskimi ljubiteljskimi kot profe-
sionalnimi gledališči. "Nekako je bila 
želja igralcev Ta bol' teatra, da po dveh 
uprizoritvah romantičnih komedij 
posežemo po kriminalki, ki pa naj 
ima primesi komedije. Iskala sem ne-
kaj v tej smeri in kar bi ustrezalo tudi 
številu igralcev. Originalno delo Smr-
tna past avtorja Ira Levina sicer nima 

primernega števila nastopajočih, ker 
pa se mi je tema zdela zanimiva in 
žanr ustrezen, smo en lik dopisali," 
je priredbo za KPD Josip Lavtižar po-
jasnila Tatjana Peršuh. Smrtno past 
je do zdaj na slovenski oder postavil 
pred leti SNG Nova Gorica. 
Nastopili bodo Marko Koder (Sidney 
Bruhl), Polona Bačnar (Myra Bruhl), 
Stane Jakelj (Clifford Anderson), Petra 
Mlinar (Helga ten Dorp), Fredi Grilc 
(Porter Milgrim) in Nataša Vidic (go-
spa ten Dorp). Vadijo že od oktobra po 
več dni na teden in kot vedno v dneh 
pred premiero stopnjujejo tako števi-
lo kot zahtevnost vaj. Premiera bo v 
soboto, 25. januarja, ob 19.30, ponovi-
tvi pa v nedeljo, 26. januarja, ob 19.30 
in v soboto, 1. februarja, ob 19.30. Vse 
predstave bodo v dvorani Ljudskega 
doma v Kranjski Gori. Vstopnice bodo 
na voljo eno uro pred predstavo, lah-
ko jih rezervirate preko e-pošte kpd.

jlavtizar@gmail.com ali na telefonsko 
številko 031 367 673 (Petra Mlinar). Kot 
je poudarila Petra Mlinar, predsedni-
ca KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, 
je zelo pomemben simbol njihovega 
društva prav lastna gledališka pro-
dukcija, ki sega v leto 1997 z uprizori-
tvijo prve gledališke predstave, kome-
dije Poročil se bom s svojo ženo. 

GOSTUJOČI PREDSTAVI ZA ODRASLE 
IN OTROKE V JANUARJU

KPD Josip Lavtižar v januarju vabi tudi 
na ogled gostujočih predstav. V sobo-
to, 11. januarja, ob 16.30 bo v Ljudskem 
domu v Kranjski Gori za abonma in 
izven otroška predstava Zvezdica za-
spanka v izvedbi KUD Kamot. Prav 
tako v soboto, 11. januarja, ob 19.30 pa 
bo v Ljudskem domu za abonma in 
izven gledališka predstava – neobičaj-
na komedija Hotel ali punčka iz oma-
re v izvedbi KUD Šempeter.

Ta bol' teater s kriminalko Smrtna past  
premierno na domačem odru
Igralska zasedba Ta bol' teatra, ki deluje pri Kulturno prosvetnem društvu (KPD) 
Josip Lavtižar Kranjska Gora, že odšteva dneve do premiere gledališke predstave 
– kriminalke Smrtna past. Na odru Ljudskega doma v Kranjski Gori jo bodo prvič 
uprizorili v soboto, 25. januarja, ob 19.30. 

Obiskali smo jih med vajo predstave Smrtna past v prvih januarskih dneh (z originalnimi 
kostumi se bodo prvič pokazali na premieri). Na sliki so z režiserko Tatjano Peršuh. 

Vstopnice za gledališko 
predstavo Smrtna past so  
na voljo eno uro pred 
predstavo, lahko jih 
rezervirate preko e-pošte  
kpd.jlavtizar@gmail.com  
ali na telefonsko številko  
031 367 673 (Petra Mlinar).
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ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

UREDNIŠKI ODBOR  
LITERARNE PRILOGE:  
URŠKA KOMAR,  
FRANCE VOGA IN MATJAŽ GRACER

Pedagoški svetovalki  
Zori Čudnovi  
v spomin

PESEM Z ZADNJE POTI 
SRČNE ŽENE ... 
OD ZORE DO ZARJE ... 
2019

Nekje ...
na zemeljski poti:
od zore – do zarje
pade črna noč ...

Iz nje vzide 
otrokov – 
sončev prebudek …

Čuteča žena,
poslednjič rojeva
sanjsko dete:
frfotajočih ročic,
valujočega telesca.

Jutri ob zori
bo nov
(šolski) dan,
A NE ZORA!

BENO

POETIČNI VZPON NA GORO SONCA 
PESEM ZA ŽIVE IN MRTVE

ZAPISI PREOBRAZB 
ZGORNJESAVSKIH  
ŠPORTNIH LEGEND
1.
PLANIŠKI 
ČRN ORLIČ
SE SPREMENI – 
PO PADCU Z NEBA
PLANIŠKE VEČNOSTI – 
V VRTEČEGA ROGLJIČA,
ZLATEGA KOLESNIKA.

2.
V PLANIŠKEM LETU, 
PO HIPNI IZGUBI
TAL POD NOGAMI
SE ČRN PTIČ, ORLIČ
SPREMENI V ZLATEGA
KOLESNIKA ...

3.
SMRTNI POLET
SPREMENI 
ČRNEGA ORLIČA
V ZLATEGA KOLESNIKA.

(NE) VEGANSKI HAIKU 
ZA PESNIŠKO POKUŠINO
1.
Meso na žaru ...
Kulinarika sveta
iz ugaslega srca.

2.
Kaj s SONČNO,
MESENO BOŽJO
SNOVJO
počno ljudje!

3.
Osemenjevanje
MESA
do padcev angelov
Z NEBA!
Pod zemljo drdrajo
STROJI ...

4.
Z ocvrtimi lažmi ...
v omakah solza
se svet razplodi.

5.
Resničnost sveta
se prebuja
v sanjah OTROKA.

OTROŠKE  
POSESTNIŠKE DELITVE
TO JE MOOOJE!
TO NI TVOOOJE!
TO JE NAAAŠE!

LJUBI BOG,
KAJ BO,
KO PRIDE SONCE
NAOKROG ...!

BENJAMIN GRACER
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HVALNICA ZEMLJI
Hvala ti za svobodno voljo,
preprogo iz trav,
zelene gozdove, modra morja,
smaragdne reke –
Hvala ti za deževni gozd,
smejoče opice, strupene kače,
ptice mavričnih barv,
krave, polne mleka, in pridne čebele –
Hvala ti za Besedo,
črke, pisan papir, ljubezenska pisma,
izgubljene telegrame,
otroke, ki se znajo smejati –
Hvala ti za življenje,
spomine, jasne dneve, temne noči,
prvi poljub in zvezdno nebo,
kjer sameva luna in so sanje
preproga Rimske ceste –
Hvala ti za srečni čas,
ki teče nazaj v preteklost,
med prednike in bodoče rodove,
neulovljivi sopotnik moje duše,
oči in telesa.
Hvala ti za večnost,
da je tu z menoj, z mojimi otroki,
z mojo ljubeznijo,
da me ne muči in kara,
ne vprega v voz laži in prevar,
diha z menoj in me tolaži,
ko ne vem, ne prepoznam časa,
ki odteka.
Hvala je premalo, ker ni beseda,
solza ali kri –
hvala je svoboda,
ki se s podarjeno igram vse dni.

Samo na gumb pritisnem,
slika vojne, lakote in strahu,
otrok mrtvih oči, mater brez mleka  
v prsih,
suha puščava vame strmi –
Kolikokrat moram še reči hvala,
s prošnjo, da nam ne poči srce
in oči ne zalije kri,
da se modri planet spet
v kamen ne spremeni.

SONJA KORANTER

PTIČJA PESEM
Začetek je v nekem jutru.
Veka se dvigne, oko
se ustavi na prvem predmetu,
zaznavajoč ga nejasno.
Potem se mu približa
in ga tipa z žarki
radovedno, plaho.
In mu je hvaležno za
prijateljsko naklonjenost,
pristno bližino.
Potem se zasliši nekaj
kot kolcanje,
nekaj, kar ne teče gladko.
Roka se oprime
drevesa,
na veji prepeva ptič,
kot misli, da je prav.
In uho to sliši
v drugih sanjah,
ki so kakor svila.

MARKO ELSNER GROŠELJ 

RESNO PRERESNO
Prišlo je vabilo:
»Pišete pesmi?«
Kontakt: resno glasilo.

Seveda, seveda,
nekaj že čaka,
nekaj od lani,
nekaj se skuje
še novega v glavi;
za resno glasilo
resnih novic. 

Noč – dan – noč – nič.
Tisto od lani?
Nič! Sama sivina.
In v kovnici pesmi?
Gluha tišina.
Niente! Nič!
Nada!
Morda iznenada? Ne!
Vse preveč resno!
Zares? Čisto zaresno!

RADA POLAJNAR, Dovje, 17. 10. 2019

POD GORO VAS
Postoj, popotnik, stoj,
poglej tja gor,
navkreber.
Na domovino,
gore, dom,
na sončno vas,
na reber.

Glej, dolge njive!
Nekdanji dih
zorečih žit
ujet je danes v polja;
žanjice smeh
in kosca vrisk
je le odsev vesolja.

A mimo nas
teko nizdol v potokih
desetletja.
In s časom dolgo polje.
V minevanju
pod goro vas,
vas moja, moje Dovje.

RADA POLAJNAR, Dovje, 14. 10. 2019

VABILO
Vstopite, vstopite,
drobne metuljčice,
vile in škrati –
ne čakajte juter
med vejami bréz,
ne čakajte juter
pred mojimi vrati.
Naj bo plesišče 
iztegnjena dlan,
prsti – oddaljena mesta,
žila, ki steka
se v svoj ocean,
razkrita,
razbrazdana cesta.

O, drobcena bitja!
V stihu molče.
Kaj naj ponudim?
Svetišče? Srce!
In malo ljubezni,
malo, res malo.
Prgišče.

RADA POLAJNAR, Dovje, 12. 10. 2019
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BAROVŠKA
Barovce, Karence sa čudne lj'di ...
sa hiša predale za mas'ljc sali.

RUTARŠKA
Ta cikasta krava,
ta šekaste vav,
aba sta plesava,
pa abed'n n'č znav.

KARENŠKA
Karinc Karenc,
žene krava na st'denc,
krava noče pit',
Karinc Karenc ja hoče ubit'.

NAŠA
U taćmo konco sma mi damá,
da – kdur je kej sveta vidu,
lepšga na pazná.

ČRTA KROGA
Tanka je črta med tukaj in zdaj
in tem, da enkrat te ne bo več nazaj.
Ko prideš na svet, vsem si v ponos,
se plaziš, pa shodiš, naenkrat vsemu 
si kos.

Se starši trudijo, da dajo ti še,
ti naj nekoč bi povrnil jim vse.
Ni nujno, da vedno tako se zgodi,
življenja razidejo se vsem nam  
na poti.

Morda na križpotju le srečaš nekoga,
s komer delila bi skupno si pot,
odšla po njej brez težav
in našla rešitev vsepovsod.

Smisel življenja je bivanje v dvoje,
ko par si končno predano pove,
da drug brez drugega ne zmoreta več,
da drugače preprosto več ne gre.

Pot nadaljuje črta kroga življenja,
dom in družina v ljubezni iskrenja.
Šola, služba vse polno skrbi,
važno je le, da zdravi so vsi.

Ko pa jasno nebo se naenkrat stemni,
povezat v družini se morajo vsi.
Si stati ob strani skupaj vse dni,
dokler se nad njimi spet ne razvedri.

In krog se zaključi, zapira se člen,
iz njega pobegne nikdar več noben.
Je črta potegnjena pod ta račun,
na tega od nas nihče ni imun.

V življenju naj štejejo le zdravje, dom, 
družina,
ljubezen, prijatli, mir, domovina!
Zato pa uživaj, vse to dokler lahko,
da ne potegne te črta prej v nebo.

GORAZD, 

v decembru 2019

KAKO SE PIŠE PESMI?
Pesmi se piše tako, 
da se vzame pero in se piše.

O soncu, o luni, o vetru,
o zimi, pomladi, poletju.

Pesmi se piše tako,
da se vzame pero in se piše.

O dečku, o deklici, mami in atu,
o sestrici ali o bratu.

Pesmi se piše tako, 
da se vzame pero in se piše.

O hribih, o gozdu, o polju,
o gorah ali o morju.

Pesmi se piše tako, 
da se vzame pero in se piše.

O šoli, o službi, o ženi, o možu,
o slonu ali o mrožu.

Pesmi se piše tako, 
da se vzame pero in se piše.

O hrepenenju, ljubezni,
o stiski ali bolezni.

Pesmi se piše tako, 
da se vzame pero in se piše.

... o čemerkoli.

MATEJA SMREKAR

ZIMSKA IDILA
V snežno krajino vkovan 
negibno ždi zimski dan, 
belo tišino, kot pajčevino 
trga zateglo krakanje vran.

Pod težo snega gozdovi molčijo, 
le drevesa ob poti se košatijo, 
slikovito očem se nastavljajo, 
z zasneženimi rokami pozdravljajo.

V zavest se prikrade oddaljen spomin,
na spokojno sožitje vseh davnih zim,
ko ob večerih smo v kmečki izbi 
sedeli,
luščili zrnje, ob krušni peči se greli.

Zdaj pa že skoraj pozabljen tisti  
je čas,
kot zastarana pravljica živi spomin 
še v nas,
na davne čase dedkov in babic sivih,
na čase pogovorov mirnih in zgodbic 
srhljivih.

Zdaj časi orehov in krhljev iz žuljavih 
rok,
časi dobrih, zgubanih babic in  
skromnih otrok,
časi leščerb brljavih in stark  
klepetavih,
le v spominu se vračajo ob večerih 
sanjavih.

MARINKA URŠIČ
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France Voga: Basen za otroke z naukom zgodbe za odrasle

KAKO SPOZNAŠ PRIJATELJA
V Našem gozdu na sončni strani gora sta živela dva med-
veda. Oba sta imela močni, čokati postavi. Tisti, ki je bil 
malo manjši in mlajši, je slišal na ime Mali Medo, druge-
ga pa so klicali kar Veliki. Veliki je živel na obrobju gozda, 
Mali Medo pa je po mami podedoval ličen brlog čisto blizu 
največje jase v Našem gozdu. Zato je vedno lahko sode-
loval pri vseh norčijah, ki so se tam dogajale. Teh je bilo 
posebno ob koncih tedna obilo.
Bližala se je zima in Mali Medo se je pripravljal na dolgo 
zimsko spanje. Večkrat na dan se je obilno najedel, da se 
mu je dlaka kar svetila od tolšče pod kožo. V brlog si je 
nanosil mahu in ga na široko postlal. Kar brundal je od 
zadovoljstva, tako dobro mu je delo uspelo. Razmišljal je, 
ali naj se takoj uleže in zadrnjoha ali naj gre še enkrat po-
trest hruško in se še zadnjič najest njenih sladkih sadežev. 
Sline so se mu pocedile ob misli na sočne, debele hruške.
»Hm, kako naj grem ves slinast spat? Hm, to ne bo šlo. 
Bom raje hruške tresel.«
Pri priči je odhlačal proti sadovnjaku tik pod Našim goz-
dom. Vmes se je oglasil še pri svojem prijatelju Velikem, 
da bi še zadnjič kakšno rekla o vseh norčijah, ki sta jih 
ušpičila tistega leta. Pa se je prijatelj že prepuščal slad-
kim medvedjim sanjam. Samo nekaj nerazločnega je za-
mrmral, ko ga je Mali Medo narahlo pocukal za dlake za 
ušesom.
»No, pa nič. Se spomladi oglasim.«
V svojem ličnem brlogu se je Mali Medo udobno name-
stil na široko postlanem mahu in kmalu tudi on utonil 
v medvedjih sanjah. O čem neki se mu je sanjalo? O veli-
kem sadovnjaku, polnem zrelih sadežev, o poljanah črnih 
borovnic in rdečih brusnic in o vseh tistih dobrotah, ki 
medvedom tako dišijo. Vmes je pospravil še veliko panjev 
sladkega, lepljivega medu. Kako prijetno je spati ob tako 
čudovitih sanjah!
Zunaj pa je medtem kraljevala zima. Skoraj vsak dan je 
snežilo in hudi vetrovi so delali visoke zamete. Prebivalci 
gozda so se vedno težje prebijali skoznje, da so prišli do 
hrane. Pa ne samo do hrane. Tudi prenekateri domek je 
tako zametlo, da se je bilo treba preseliti k sorodnikom ali 
prijateljem. Nekateri bi težko preživeli zimo, če ne bi bilo 
takšnega prijateljstva med njimi.
Ko je sonce zopet pridobilo moč, so se zameti stopili in 
voda, curljajoča iz njih, je počasi odtekala. Iz zemlje so 

pokukali prvi zvončki. Na osojnih legah so svoje glavice 
tiščali skozi zadnje zaplate snega. Tudi ptički so se otre-
sli zimske odrevenelosti in začeli peti svoj hvalospev po-
mladi. Zabrstelo je drevje in grmovje. To je bil čas, ko so 
prvi sončni žarki pokukali v Medov brlog. Našli so levo oko 
zaspaneta in ga toliko časa žgečkali po njem, da se je ta 
moral prebuditi.
Nekajkrat se je moral pretegniti in tako popraviti poležan 
zimski kožuh, da je končno lahko stopil ven iz brloga in si 
pljuča napolnil s svežim spomladanskim zrakom. 
Med tem pomembnim početjem mu je globoko spodaj v 
želodcu gromozansko zakrulilo. Tako je zakrulilo, da so se 
ptički na bližje ležečih vejah prestrašeno razbežali. Daleč v 
gozd se je slišalo njegovo kruljenje.
»Bo treba na prvi spomladanski zajtrk. Kar do sadovnjaka 
stopim in pogledam, ali je na tleh od jeseni ostalo še kaj 
hrušk. Če jih ni, bom čebele obiskal. V panju se vedno kaj 
najde za pod zob. Še prej pa stopim do brloga Velikega, da 
vidim, ali je že pokonci.«
Med tem razmišljanjem je že hlačal skozi gozd. Vsepovsod 
je srečeval skupinice živali, ki so se vneto pomenkovale. Ni 
se priključil njihovim pogovorom, ker mu je preveč krulilo 
po želodcu. Tako mimogrede pa je le ujel tisto, da v sili 
spoznaš pravega prijatelja.
Pred brlogom Velikega je bilo še vse tiho. Zaradi rahlo osoj-
ne lege sončni žarki še niso prodrli vanj. Mali Medo je po-
kukal v brlog in videl, da prijatelj še vedno prepeva, bolje 
rečeno smrči v sanjski deželi. Ni ga hotel buditi. Vedel je, 
da prijatelju to ne bi bilo všeč.
»Bo pa zame več hrušk in medu ostalo,« je zabrundal sam 
sebi. Takrat ga je zaščemelo nižje od glasnega želodca. Ve-
del je, da je čas, da se olajša.
»Kar tukaj za brlogom bom naredil kupček. Bo prijatelj 
vsaj vedel, da sem ga že obiskal.«
Nastal je spoštljivo velik kup. Iz njega so se začele viti vo-
njave, da so živali daleč naokrog začela razmišljati o nujni 
preselitvi svojega domka. Kako lahko tako dobre in sočne 
stvari naredijo tako hud smrad? Pa si Mali Medo s tem 
vprašanjem ni belil svoje kosmate glave. Čakal ga je prvi 
spomladanski obrok.

Nauk zgodbe: Če ga ne spoznaš po stasu ali glasu, ga pa 
po vonjavi.
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Ljubiteljski fotograf Alojz Hlebanja iz Srednjega Vrha nad Goz-
dom - Martuljkom, ki se je pred leti vključil v Foto klub Jesenice, 
je tudi na decembrski četrti samostojni razstavi ostal zvest kra-
jinski tematiki. V foto galeriji kluba na Jesenicah se je predstavil 
s serijo barvnih fotografij z naslovom Pogledi izpod Špika. Kot je 
v spremni besedi k razstavi zapisal podpredsednik kluba Janez 
Kramar, Alojz izhaja iz klenega rodu Hlebanjevih, ki že stoletja 
gospodarijo v Srednjem Vrhu. Za razstavo je izbral motive, ki 
jih je kot lovec in velik ljubitelj narave v objektiv ujel na svo-
jih osamljenih poteh, predvsem na območju Srednjega Vrha s 
Karavankami in Martuljkove skupine s svojimi prepadnimi ste-
nami in grapami. Avtorju je priznanje za razstavo izročil predse-
dnik Foto kluba Jesenice Janez Vrzel. Za prijetno popestritev na 
odprtju so z glasbeno pravljico poskrbeli učenci Glasbene šole 
Jesenice pod vodstvom Karin Vrhnjak Močnik. J. R.

Domače gore skozi objektiv  
Alojza Hlebanje

Ne, spoštovani bralci, ne želim pisati o slavni črkarski prav-
di naših dedov in pradedov. Že iz tistih časov je namreč zna-
no, da je najboljša kaša tista, ki je dobro zabeljena. S tem 
naslovom svojega članka sem hotel samo zabeliti kašo, ki se 
v zadnjih letih kuha v moji rojstni vasi, na Dovjem.
Vedno znova slišim našo mladino, ki nepravilno sklanja be-
sedo Dovje. Med njim se je uveljavilo napačno sklanjanje tega 
imena. Mladi ne prihajajo več z Dovjega, ampak z Dovja; ne 
živijo na Dovjem, ampak na Dovju itd. Zaman se trudim, 
da bi sklanjali pravilno. Vse skupaj jim je malo mar. Vča-
sih so delali to napako samo priseljenci na Dovje. Primerno 
smo jih podučili, pa so znali. Danes ne veš več, kdo se bolj 
pači. Višek je bil pred kratkim dosežen na TV Slovenija. Neki 
novoselec je z nepravilno obliko popravljal voditelja kviza g. 
Maria Galuniča, ki je ime Dovje sklanjal pravilno. Ne vem, 
kaj si je izšolani jezikoslovec ob tem mislil, vsekakor pa bi 
mu imel, v kakšni drugačni oddaji, kaj povedati.
Vas Dovje bo po pisnih virih čez trinajst let stara že tisoč let. 
Stoletja so njeni vaščani, kljub temu da še ni bilo nobenih 

šol, znali njeno ime pravilno sklanjati. Nato je Dovje sredi 
19. stoletja najprej dobilo enorazredno šolo, ob koncu iste-
ga stoletja (po zgraditvi ljudske šole) pa dvoletno učno in 
dvoletno ponavljalno šolanje. Takšno izobrazbo je imela tudi 
moja mama, pa se nikoli ni zmotila pri sklanjanju imena 
Dovje. Sam spadam v tisto generacijo, ki je na Dovjem prva 
dokončala popolno osemletko. Mnogo desetletij je že mini-
lo od takrat, pa se še vedno spominjam, kako so nas učili: 
Dovje je množinski samostalnik. Sklanja se tako kot: Viso-
ko, z Visokega, na Visokem itn. Poizkusite na tem imenu 
uporabiti nepravilne oblike: z Visoka, na Visoku itn. Tako se 
govoriti enostavno ne da.
In sedaj še vprašanje za naše šolnike, pardon, šolnice, iz 
Osnovne šole 16. decembra v Mojstrani: Ali učence še učite 
sklanjati množinske samostalnike? Če jih, potem jih nauči-
te tudi sklanjati besedo Dovje. Neskončno vam bomo hvale-
žni vsi, ki nam je na Dovjem prava raba slovenščine in s tem 
imena naše ljube vasi še kako mar.

France Voga

PREJELI SMO ...

Al prav se piše kasha ali kaša

Z otroki in mladimi, ki na Jesenicah obiskujejo dnevni center 
Naj mladih ne vzgaja ulica Društva Žarek in njegove enote na 
Bledu, v Mojstrani in v Gorjah, smo se decembra odpravili na 
praznično potepanje po Ljubljani. Po pouku smo se odpravili 
na vlak, potem pa v Hišo iluzij, kjer smo si ogledali muzej, ki 
hkrati zmede in uči. Otroci in mladi so uživali v raziskovanju tri-
kov, optičnih prevar, svetlobnih in barvnih efektov, sestavljank 
... Med najbolj zanimivimi so bili t. i. vortex predor, kjer je treba 
priti z ene strani predora na drugo skozi rotirajoč cilinder, kar 
je bilo kar izziv, saj nas med tem zanaša in se nam vrti. Druga 
prava dogodivščina je bila t. i. ames soba. V njej je videti, kot da 
v enem kotu stoji velikan, v drugem pa škrat. A seveda ni tako; 
oseba se manjša s hojo po sobi, ki je mojstrsko popačena. Po 
razburljivem ogledu smo se odpravili na potep po praznično 
okrašeni in razpoloženi Ljubljani, kjer smo se posladkali z vro-
čo čokolado, tako da nam je bilo kljub mrazu prav toplo. V. Š.

Praznično potepanje po Ljubljani

Letos bo izšlo dvanajst številk glasila Zgornjesav'c. Prva je že v 
branju, izidi naslednjih so predvideni praviloma vsak prvi petek 
v mesecu (7. februar, 6. marec, 3. april, 8. maj, 5. junij, 3. julij, 
4. september, 2. oktober, 6. november, 4. december), le avgu-
stovska številka bo zaradi občinskega praznika izšla teden dni 
kasneje, 14. avgusta. Zgornjesav'c izhaja tudi kot priloga Go-
renjskega glasa. S. K. 

Izhajanje Zgornjesavca v 2020
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"Pesnik Tone Pavček je o današnji go-
stji napisal, da je prinašalka besed in 
radobesedna. Radobesedna v svojem 
poklicu in zasebno – dela kot učiteljica 
socialna pedagoginja, ki v svojem služ-
benem času skrbi za otroke, v prostem 
pa za besede," je Rado Polajnar, avtori-
co dveh pesniških zbirk in knjige zgodb 
za otroke, sicer pa tudi avtorico, ki re-
dno objavlja v literarni prilogi Zgornje-
savca, v uvodu predstavila gostiteljica 
večera novinarka Monika Sušanj. 
Polajnarjeva je avtorica dveh pesni-
ških zbirk: Vzemite si čas in Sledi v 
brezčasju. Prav druženje s pesnikom 
Tonetom Pavčkom, ki je njeno izpo-
vedno poezijo označilo kot liriko li-
terarnega zanosa, pa je bila ena od 
tistih izjemnih življenjskih izkušenj, 
ki je avtorico še posebej utrdila na 
poti umetniškega ustvarjanja. "Besede 
med nama so tekle, resnično, med sr-
cem in roko," je Rada Polajnar opisala 
porajanje pesmi, ki je nastala nepo-
sredno po enem od njunih srečanj.

Pesmi v obeh zbirkah so razdeljene 
na več ciklov, prav tako so namenjene 
različnim ljudem, ugotavlja Monika 
Sušanj. "Ko jih prebiram, pa vidim, 
da jih, ravno tako kot Pavčkove, lah-
ko uporabljamo za različna voščila," 
ugotavlja in kot primer navede pe-
sem z naslovom Zvezde. "Ne izštevaj 
zvezd na nebu, / ker izšteti moč jih ni, 
/ tistim, ki jih nosiš v srcu, / v novem 
letu naj žari."
Nekaj lahkega, nekaj čisto lahkega pa 
je knjiga zgodb za otroke, ki prinaša-
jo sporočila v pomoč otrokom na poti 
čustvenega dozorevanja. Z njo nago-
varja tudi starše in pedagoge. 
Kot je povedala avtorica, je knjiga na-
stala kot plod njenega strokovnega 
dela z učenci, ki imajo čustvene in 
vedenjske težave. "To so otroci, ki so 
najbolj ranljivi. In prav ti so tudi moji 
najboljši učitelji. V stiku z njimi od-
pove vsa teorija, tam mora delovati 
samo srce," je povedala. "Naučili so 
me drugačnega izražanja, mi poveda-
li, koliko nerazumljivih navodil jim 
dajemo in jih z njimi po nepotreb-

nem obremenjujemo. Mnogo tistega, 
kar sem se naučila pri delu z njimi, 
bi še kako prav prišlo tudi otrokom, ki 
nimajo tovrstnih težav, pa tudi nam, 
odraslim," je povedala.
Poudarja, da so tudi zgodbe v zbirki 
zgodb za otroke (ter njihove starše in 
pedagoge) nastajale impulzivno, zato 
je Moniko Sušanj na prireditvi zani-
malo, ali vendarle v prihodnosti raz-
mišlja tudi o ustvarjanju besedil dalj-
ših oblik.

"Precej imam zapisanega, shranjene-
ga, vse pa je povezano z mojim no-
tranjim svetom in občutenji. Lahko je 
najprej neko izhodišče kot zgodba, kot 
doživetje nečesa, kar se mi je zgodi-
lo, potem se pa obrnem vase in želim 
svoja občutenja dati navzven ter lju-
dem dati neko sporočilo. Sicer pa pra-
vijo, da preveč svojih načrtov ni dobro 
povedati, zato ker se potem energija 
razprši in se lahko naši načrti izrodi-
jo. No, nekaj zagotovo še nastaja," je 
obljubila.
Literarni večer sta soorganizirala Kul-
turno društvo Podkoren in Knjižnica 
Kranjska Gora. Za imenitno glasbe-
no spremljavo dogodka sta poskrbela 
kitarist Gregor Oman in harmonikar 
Jaka Kern.

Med srcem in roko, literarno ustvarjanje  
Rade Polajnar
Na literarnem večeru v Knjižnici Kranjska Gora smo se lahko pobliže seznanili  
z ustvarjalnostjo pesnice in pisateljice Rade Polajnar, avtorice dveh pesniških 
zbirk in knjige zgodb za otroke z naslovom Nekaj lahkega, nekaj čisto lahkega.

Na literarnem večeru konec novembra se je s pesnico in pisateljico Rado Polajnar (levo) 
pogovarjala novinarka Monika Sušanj. Za glasbeno spremljavo dogodka sta poskrbela 
Jaka Kern in Gregor Oman.

»Pesnik Tone Pavček je o 
današnji gostji napisal, 
da je prinašalka besed in 
radobesedna. Radobesedna v 
svojem poklicu in zasebno  – 
dela kot učiteljica socialna 
pedagoginja, ki v svojem 
službenem času skrbi za 
otroke, v prostem pa za 
besede.«
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 
800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault 
Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6−6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122−152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217−0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004−0,00081 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03−0,6. 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.

C
O

P
Y

R
IG

H
T:

 J
A

N
 S

T
E

IN
H

IL
B

E
R

 

Renault priporoča      renault.si

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

SUV Renault 
Renault CAPTUR
Novi

JANKO RABIČ

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora je na decembrski praznik, dan 
samostojnosti in enotnosti, s tradi-
cionalnim novoletnim koncertom v 
Dvorani Vitranc zaokrožil še eno leto 
uspešnega delovanja in kvalitetne ra-
sti. Godbeniki so pod vodstvom diri-
genta Dejana Rihtariča spet pripravili 
nov, svež program, tokrat skladb iz 
različnih filmov. Ena je bila tudi iz do-
mačih logov, znana in vedno zimze-
lena pesem iz filma o Kekcu, tokrat v 
priredbi za pihalni orkester. Kot gostja 
je nastopila slovenska pevka Kataya. 
Pri dveh skladbah sta se ji pridružila 
dirigent Dejan in jeseniški gledališki 
igralec Klemen Klemenc. Orkestru je 
za izvedbo koncerta in uspešno delo-
vanje čestitke izrekel župan Občine 

Kranjska Gora Janez Hrovat. Hkrati je 
vsem v dvorani zaželel vse najboljše 
v novem letu. Koncert je bil tudi pra-

znično darilo Občine Kranjska Gora 
občankam in občanom ter drugim 
obiskovalcem.

Z godbeniki praznično v novo leto
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V občini Kranjska Gora vsako leto v prazničnem decembru 
večjo pozornost namenijo starejšim prebivalcem. Zanje 
pripravijo srečanja s kulturnimi in zabavnimi programi 
ter obdaritvami. Župan Janez Hrovat je v decembru najprej 
obiskal občane, ki prebivajo v Domu upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja na Jesenicah. Izrekel jim je spodbudne besede 
za dobro zdravje in počutje ter lepe želje v prihajajočem 
letu ter izročil darila. S čestitkami so se mu pridružili pred-
sedniki društev upokojencev in društva invalidov iz občine 
Kranjska Gora. Za prijeten glasbeni program so poskrbele 
ljudske pevke Društva upokojencev Dovje - Mojstrana pod 
vodstvom Verice Gartner, svojo pesem je zbranim name-
nila Marinka Čebulj. Za organizacijo celotnega srečanja je 
tako kot za prejšnja poskrbela Darinka Tarman. Nekaj dni 
za tem je župan obiskal še starostnike v Domu Viharnik v 

Kranjski Gori. Tudi tam so ob dogodku pripravili lep pra-
znični program. "Vsako leto z velikim veseljem obiščem 
naš Dom Viharnik, v katerem lahko občutimo prav poseb-
no toplino. Verjamem, da boste uživali v praznikih, da bo-
ste ta čas mirni v družbi svojih najdražjih, ki vas pridejo 
obiskat, in v družbi vseh, ki skrbijo za vas tu, v domu, pa da 
se boste v novo leto napotili z novo energijo. Upam, da se 
še velikokrat vidimo – danes sem tu kot župan že šestič za-
pored. Prvi obisk ob nastopu moje županske funkcije pred 
dobrimi petimi leti je bil prav tukaj in še vedno ga imam v 
zelo lepem spominu. Ponosen sem na ta naš dom. Vsem, 
tako stanovalcem kot zaposlenim, pa tudi vodji in lastni-
kom, želim vesele praznike in srečno novo leto," je zbrane 
v Viharniku nagovoril župan.

Prijetna praznična druženja župana s starejšimi 

V družbi kranjskogorskih občanov, ki prebivajo v Domu 
upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah

Župan Janez Hrovat na predprazničnem obisku v Domu Viharnik v 
Kranjski Gori 

Pred božično-novoletnimi prazniki so učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora pro-
slavili dan samostojnosti in enotnosti. V Ljudskem domu so skupaj z razrednimi uči-
teljicami pripravili proslavo, na kateri so se podali na pot po slovenskih pokrajinah 
ter predstavili različna narečja, pesmi in plese. "Tema proslave je bila, da kljub vsem 
razlikam – glede na to, da živimo v različnih pokrajinah, imamo različne običaje, na-
rečja, oblačila – smo Slovenke in Slovenci pred leti pokazali veliko mero enotnosti, ko 
smo izrazili željo, da bi imeli enotno državo," je povedala vodja prireditve Aleksandra 
Kosmač Subotič in dodala: "Otrokom je bila tema zelo všeč, ker so spoznali različne 
narodne noše in narečja. Vse pokrajine razen domače Gorenjske so jim bile dokaj ne-
znane. Narodne noše smo si izposodili z različnih šol po Sloveniji, kjer so se z vese-
ljem odzvali." Vsi, ki niso bili v narodnih nošah, so si nadeli majice enakih barv, ki so 
prav tako predstavljale pokrajino, kamor so se podali: Gorenjska je bila zelena, Bela 
krajina bela, Prekmurje rumeno, Primorje modro. Učiteljice so spekle tudi pecivo, zna-
čilno na določene pokrajine, da so se nastopajoči in gledalci lahko še posladkali. K. S.

Predstavili narečja, pesmi in plese

Učenci so se podali na pot po slovenskih 
pokrajinah.



SUZANA P. KOVAČIČ

Sedmega septembra 2018 so v dolino 
pripeljali Aljažev stolp, kjer so ga obno-
vili in ga zatem namestili nazaj na vrh 
Triglava. Na Aljažev stolp je bila pred 
njegovo obnovo pritrjena spominska 
plošča z napisom: Na tem mestu so 
med NOB l. 1944 partizani;
Gradnikove brigade, kulturniki  
IX. korpusa, 
jeseniško - bohinjskega odreda in 
mladinci OK. Bohinj 
podrli mejnik Italija - Nemčija in 
izobesili slovensko zastavo. 

Dne 28. oktobra 2019 so strokovnjaki 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKD) Slovenije montirali spominsko 
ploščo na nov podstavek v bližino Alja-
ževega stolpa na Triglavu. Ploščo so 
tudi očistili. "Spominska plošča zdaj 
stoji na mestu, kjer je bil med obe-
ma vojnama mejnik Italija - Nemčija 
in Kraljevina Jugoslavija iz leta 1920. 
Zahvaljujemo se ZVKD. Veseli nas, da 
skupaj ohranjamo spomine na slav-
ne dni naše zgodovine. Cenimo to, ne 
pozabimo preteklih dogodkov in ti naj 
nam bodo v opomin," je ob tem pove-
dala Sonja Mirtič, predsednica ZB za 
vrednote NOB Dovje - Mojstrana. 
Ob dnevu spomina na mrtve so se 
predstavniki ZB za vrednote NOB Dovje 
- Mojstrana poklonili vsem, ki so dali 
življenja za domovino. K sodelovanju 
so povabili vse krajevne skupnosti v 
občini Kranjska Gora in predstavnike 
Mednarodnega kluba slovanskih roja-
kov Ruslo. "Koliko žrtev je bilo v naši 
občini, pripovedujejo vklesana imena 
na ploščah, spomenikih in grobiščih 
v spominskih parkih, v gozdu in na 
senožetih. V KS Rateče - Planica so tri 
obeležja, v KS Podkoren so tri obeležja, 
v KS Kranjska Gora je sedem obeležij, 
v KS Rute - Gozd Martuljek, Srednji 
Vrh so tri obeležja in v KS Dovje - Moj-
strana je osemnajst obeležij. Venčke 
in ekološke svečke smo položili v vseh 
pet krajevnih skupnosti; med pobu-
dniki je bil tudi župan Janez Hrovat in 
uspelo nam je izvesti in organizirati 
vse zadolžitve. Nekatere spomenike 
bo treba še očistiti, a počasi bomo vse 

uredili," je povzela Mirtičeva in doda-
la, da je delegacija odnesla venček in 
sveče tudi v Drago in Begunje. "Mir, 
svoboda in brezskrbno bivanje niso 
samoumevni. Veliko ljudi je umrlo, da 
danes živimo v spokojnosti in blaginji. 
Ne prezirajmo drug drugega, čeprav 
smo včasih razočarani in ogorčeni. 
Prisluhnimo sočloveku in ohranimo 
mir v srcu. Kljub žalosti, ki nas obda-
ja, kljub vsem izmučenim sanjam je 
svet vendarle čudovit," je še poudarila 
Sonja Mirtič. 
O obnovi mostu (brvi) čez Triglavsko 
Bistrico v Vratih, kar je ZB za vrednote 
NOB Dovje - Mojstrana uspelo izvesti 
s pomočjo donatorjev, pa več v nasle-
dnji številki Zgornjesavca. 

Skupaj  
ohranjamo 
spomine
V Združenju borcev 
(ZB) za vrednote NOB 
Dovje - Mojstrana 
so v drugi polovici 
lanskega leta zabeležili 
več pomembnejših 
dogodkov, med drugim 
premestitev spominske 
plošče z Aljaževega stolpa 
na Triglavu v njegovo 
neposredno bližino.

Z venčki in kulturnim programom so se poklonili vsem, ki so dali življenja za domovino.  
/ Foto: Jože Mirtič

Oktobra lani so strokovnjaki ZVKD 
Slovenije montirali spominsko ploščo na 
nov podstavek ... / Foto: arhiv ZVKD

... v neposredno bližino Aljaževega stolpa 
na Triglavu. / Foto: arhiv ZVKD
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Slovesna podelitev najvišjih planin-
skih priznanj za leto 2019 je bila v 
Laškem. Podeljenih je bilo 25 spomin-
skih plaket PZS, ki se podeljujejo posa-
meznikom ob življenjskih jubilejih, in 
11 svečanih listin PZS, ki se podeljujejo 
posameznikom za izreden prispevek 
na področju planinstva. Poleg tega je 
bilo podeljenih še šest priznanj vod-
stva PZS za posebne dosežke. Prizna-
nje častni član zveze je za življenjsko 
delo pripadlo Tonetu Škarji. 
»PZS je ena izmed največjih in najbolj 
množičnih  nevladnih prostovoljskih 
organizacij v Sloveniji. Planinstvo 
kot način življenja je poslanstvo PZS, 
kamor so včlanjena vsa planinska 
društva (PD), plezalni in alpinistični 
klubi. Združuje na tisoče planincev, ki 
širijo vrednote planinstva, ljubezen in 
spoštovanje do narave in čistega oko-
lja. Poleg tega člani planinskih dru-
štev s prostovoljnim delom skrbijo za 
urejenost okoli 2000 planinskih poti v 
skupni dolžini več kot 10.000 kilome-
trov po vsej Sloveniji. V letu 2019 je PD 
Gozd Martuljk praznovalo 70-letnico 
delovanja, zato je podelitev priznanj 
štirim članom društva dokaz, kako 
pomembno je delo posameznikov pri 
ohranjanju in delovanju društva. V 
izjemno čast nam je, da so med na-
grajenci tudi dobitnika spominske 
plakete Mihaela Oman in Alojz Hle-
banja ter prejemnika svečanih listin 
Tone Oman in Boris Robič. Opravili 

so izjemno delo in vsak na svoj način 
prispevali k razvoju in ugledu PD Gozd 
Martuljk kot tudi slovenskega planin-
stva,« je sporočila predsednica dru-
štva Oti Mertelj. Iz PD Dovje - Mojstra-
na pa je dobitnik spominske plakete 
Mihael Kersnik. 

NAGRAJENCI IZ PLANINSKEGA  
DRUŠTVA GOZD MARTULJK

Mihaela Oman je že vse življenje pove-
zana s planinstvom v domačem kraju. 
Življenje ob očetu in bratih alpinistih 
jo je utrdilo v vztrajnosti in ljubezni 
do gora. Leta 1999 je prevzela oskrbni-
štvo v bivaku Pod Špikom, za katerega 
še vedno vestno skrbi. Aktivna je tudi 
v drugih dejavnostih društva, kot je 
urejanje Gozdne učne poti Rute.
Alojz Hlebanja je član društva od leta 
1960 in od vsega začetka aktiven pri 
vseh dejavnostih PD Gozd Martuljk. 
Sodeloval je pri urejanju planinskih 
poti, pomagal pri popravilih biva-
ka Pod Špikom. Vrsto let je bil član 
upravnega odbora društva, sodeloval 
je pri izgradnji večnamenskega igri-

šča, postavitvi spominskega obeležja 
ponesrečenim v gorah v Jasenjah in 
pri urejanju Gozdne učne poti Rute. Še 
vedno je pripravljen pomagati in svoje 
znanje deliti med mlajše vrstnike.
Boris Robič je s planinstvom in nara-
vo povezan že od mladih nog, saj sta 
skupaj z očetom hodila po planinah. 
V svoji 58-letni karieri planinstva in 
prostovoljnega dela v PD Gozd Mar-
tuljk je opravljal različne vloge; od 
predsednika društva do člana, ki je 
sodeloval na različnih delovnih ak-
cijah. Trenutno že osem let opravlja 
delo praporščaka društva. Njegova ve-
drina in optimizem sta nalezljiva in 
dobrodošla na vseh dogodkih društva.  
Tone Oman je član društva od leta 
1954, že od malih nog povezan z go-
rami, saj je odraščal v kleni gorniški 
družini. Leta 1963 se je vključil v Alpi-
nistični odsek Jesenice, leta 1967, ko je 
bil ustanovljen Alpinistični odsek tudi 
v Martuljku, je postal njegov načel-
nik. Bil je tudi mentor mladincev. Še 
danes je tudi član GRS Kranjska Gora. 
Sodeloval je pri gradnji bivaka Pod Špi-

Priznanja Planinske zveze tudi v Dolino
Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto podeljuje najvišja priznanja – kot izraz 
spoštovanja prejemnikom za njihovo dolgoletno, požrtvovalno in prostovoljno delo.

Od leve: Boris Robič, Alojz Hlebanja, Tone Oman in Mihaela Oman / Foto: Tatjana 
Perovšek   

»V letu 2019 je Planinsko 
društvo Gozd Martuljk 
praznovalo 70-letnico 
delovanja, zato je podelitev 
priznanj štirim članom društva 
dokaz, kako pomembno je delo 
posameznikov pri ohranjanju 
in delovanju društva.«
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kom, postavitvi spominskega obelež-
ja ponesrečenim v gorah v Jasenjah. 
Njegov izziv in čut odgovornosti je bilo 
urejanje planinskih poti, ki jih upra-
vlja društvo. 

NAGRAJENEC IZ PLANINSKEGA DRU-
ŠTVA DOVJE - MOJSTRANA

Mihael Kersnik se je v PD Dovje - Moj-
strana vključil že kot osnovnošolec. 
Leta 1968 je bil med pobudniki usta-
novitve planinske skupine na OŠ 16. 
decembra Mojstrana, kjer je dolgo 
opravljal vlogo mentorja in usmerje-
valca mladih. Ker se je ukvarjal tudi s 

planinsko fotografijo, je ohranil mar-
sikatero zanimivost iz planinskega ži-
vljenja in domačega kraja, kar so zbi-
ralci muzejskega gradiva uporabili pri 
snovanju Triglavske muzejske zbirke. 
Posebno veliko delo, pomembno za ce-
lotno slovensko planinstvo, je opravil 
z vodenjem odbora za postavitev spo-
menika Jakobu Aljažu. Odbor je imel 
zahtevno nalogo – zbrati sredstva za 
odkup zemljišča, urediti zemljiško-
knjižne zadeve ter zbrati finančna 
sredstva za postavitev spomenika. 
Kljub različnim težavam je odboru 
uspelo, da je bil 27. avgusta 1989, torej 
ob 100. obletnici prihoda Jakoba Aljaža 
na Dovje, spomenik slovesno odkrit. 

SUZANA P. KOVAČIČ

Že osemnajstič po vrsti so nagovorili 
obiskovalce tam, kjer svetopisemsko 
sporočilo, umetnost in stvaritve nara-
ve stkejo nepozabno doživetje. "Tokra-
tne Žive jaslice so bile izjemno zahtev-
ne zaradi vaj, kajti prav vse so potekale 
v dežju. Predvsem novi igralci so si tež-
ko predstavljali, kako bo igrati v ledu 
in z derezami, kar nam je božični dan 
že omogočil. Letos smo popotnico na-
ložili starejšim generacijam, naj tra-
dicijo, ki je spremljala naše prednike 
preko celega adventnega časa, prena-
šajo na otroke, da jo bodo ti lahko pre-
nesli na svoje. Vsem pa smo položili 
na srce, naj se zavestno odločijo, s čim 
želijo zapolniti 'prazni' čas praznikov – 
z igrivostjo, kuhanjem, obdarovanjem, 
molitvijo, z bližino tistih, ki jim pome-
nijo največ," je povzela Nataša Cot-
man, režiserka sodobnega dela jaslic, 
ki je napisala celoten scenarij. Še dru-
ga režiserka Elizabeta Skumavc je oži-
vila znane svetopisemske like: Marijo 
in Jožefa, ki jima angel Gabriel sporoči 
milostno novico, Svete tri kralje, ki se 

pridejo poklonit Jezusu, in angele, ki 
detetu milozvočno zapojejo. Nastopa-
jočih je bilo dvajset, vsi so ljubiteljski 
igralci in prihajajo iz več gorenjskih 
krajev.
"Ustvarjalcu ledenega kraljestva Pavlu 
Skumavcu so temperature predstav-
ljale neizmeren izziv in zares je čudež, 
da mu je uspelo ne samo ustvariti le-
deno deželo, ampak jo celo vsak dan 
nadgrajevati. Občudovanja vredna 
je njegova vztrajnost, ko je moral v 
decembru kar sedemkrat začeti od 
začetka," je poudarila Cotmanova. V 
ledeno kraljestvo v sotesko Mlačca v 
Mojstrano tudi v januarju (odpiralni 
čas bodo prilagajali vremenskim po-
gojem) vabijo vse, ki si želijo dožive-
ti lepoto minljive ledene umetnosti. 
Obiskovalci se od ledenih zaves, brvi, 
vodometov, brzic, polarnih živali ... 
sprehodijo mimo prizorišča Živih ja-
slic do šestnajstih izzivov. "Igre, ki 
smo jih pripravili, so igrive, spretno-
stne, miselne; nekatere spodbujajo 
vztrajnost, druge iskrenost, in vidi-
mo, da so v veselje prav vsem genera-
cijam," je še povabila Nataša Cotman. 

Žive jaslice in ledeno kraljestvo
V soteski Mlačca so med prazniki uprizorili Žive 
jaslice v ledu. Tudi januarja pa vabljeni v ledeno 
kraljestvo, ki ga ustvarja Pavel Skumavc.

Organizatorjem in nastopajočim gre tudi letos čestitati za odlično izvedbo Živih jaslic.   
/ Foto: Primož Pičulin

Mihael Kersnik (desno) s predsednikom 
PD Dovje - Mojstrana Gregorjem Bercetom 
/ Foto: Alojzij Hlebanja
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Zgodba društva se je začela pisati leta 
1980 na pobudo prvega predsednika 
Varpa kluba Špik Gozd - Martuljek Fran-
ca Novaka. Prvi tajnik je bil Alojz Mer-
telj, tehnični vodja Bogdan Oman in 
blagajnik Janez Robič. Ob glavni cesti so 
s prostovoljnim delom postavili majh-
no hiško, ki je veljala za njihov drugi 
dom. Srečevali so se dvakrat tedensko, 
ker so bili dobri v metanju varpe, pa so 
se odločili, da se iz kluba preimenujejo v 
društvo. Tako so lahko tekmovali doma 
in tudi na Švedskem, v domovini var-
pe. »Ko je takratna občina Jesenice dala 
zeleno luč za ustanovitev društva, so 
se nam odprla vrata v svet,« se spomi-
nja Bogdan Oman in dodaja: »Vabljeni 
smo bili na odprta prvenstva Švedske, 
obiskali smo Stockholm, Surahammar, 
Motalo in druga mesta na celini, kar 
petkrat pa tudi otok Gotland, kjer so 
bili naši prijatelji bratje Hansson. Ko je 
naše društvo pripravilo odprto prven-
stvo na igrišču v Jezercih, so se ga ude-
ležili tudi prijatelji iz Švedske. Tako smo 
stkali res pristne prijateljske vezi. Pelja-
li smo jih na Vršič, v Tamar, na Trome-
jo, do Aljaževega doma, pa tudi po Slo-
veniji; na Bled, v Bohinj, Lipico, Velenje, 
Portorož, Goriška brda. To so bili res lepi 

časi, od katerih so nam ostali spomini 
in fotografije. Z nekaterimi od švedskih 
prijateljev se kdaj še vedno slišimo po 
telefonu ali si pošljemo voščilnico za 
praznike.«
Da so bili v martuljških vrstah odlič-
ni športniki, dokazuje kar 80 pokalov, 
ki jih hranijo v vitrini v hiški. Švedi pa 
so Bogdanu Omanu podelili tudi ročno 
izdelan kipec vikinga iz stekla – kot 
priznanje za izvrstno organizacijo tek-
movanj. 
V vsakem društvu, če želi uspešno de-
lovati, je treba priti tudi do sredstev. 

»Vrsto let smo pobirali parkirnino na 
Vršiču in v Planici. S tem smo si pri-
služili sredstva za delovanje društva. 
Prav tako nam je pri delu pomagala 
Občina Kranjska Gora, ki nam je omo-
gočila, da smo na hiški dvakrat za-
menjali kritino in pokrili teraso pred 
vhodom,« poudarja Bogdan Oman, ki 
je bil 30 let predsednik društva. Prav 
on je bil tudi pobudnik za organizacijo 
izletov po vsej Sloveniji, na katerih so 
si ogledali lepote domovine, znameni-
tosti predvsem na Notranjskem, Šta-
jerskem in v Prekmurju, nato pa se ob 
večerji še poveselili. Pripravili so 18 iz-
letov, od Doberdoba do Lentija na Ma-
džarskem. Prav tako pa ni šlo brez sil-
vestrovanj v dvorani gasilskega doma 
v Gozdu - Martuljku, kjer živa glasba 
in večerja nikoli nista manjkali. 
A ne le varpisti, v društvu so uspešno 
tekmovali tudi balinarji in balinarke. 
Na balinišču so vsak teden pridno tre-
nirali. Ko ni bilo tekem, so se prav tako 
redno srečevali in balinali, v zimskem 
času pa igrali pikado. Vsa ta leta sku-
pnih tekmovanj, potovanj in druženj so 
pripomogla k temu, da se še sedaj re-
dno srečujejo in obujajo spomine. 

Štirideset let spominov, tekmovanj in druženj 
Športno društvo Varpa Gozd - Martuljek po 40 uspešnih letih ne obstaja več.  
V zgodovino se bo zapisalo kot društvo, katerega člani so dosegali odlične rezultate.  
Pa tudi kot društvo, v katerem so člani znali stopiti skupaj, se družiti in si pomagati. 

Prvi oktober 1990. Bogdan Oman (levo) z varpisti iz Švedske in Ljubljane.

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora so se v začetku decembra udeležili 1.  kroga 
gorenjskega prvenstva posamezno in v parih. Pomerilo se je 51 tekmovalcev. Drago 
Geršak se je uvrstil na 11. mesto (559, 567 podrtih kegljev), Miran Sluga na 13. (548, 
565), Dušan Juko na 21. (569, 534), Ivan Bardič na 24. (562, 529) in Boštjan Kos na 35. 
mesto (531, 517). V 2. krog, ki bo odigran v februarju, se uvrsti 20 tekmovalcev, tako 
da sta si Geršak in Sluga že zagotovila napredovanje, Juko pa z malo sreče in morda 
z odpovedjo enega tekmovalca prav tako. Od 23 parov sta bila Sluga in Juko osma, 
Geršak in Kos pa deseta. Udeležili so se tudi pokala Vojka Mikoliča na Jesenicah. V 
predtekmovanju je moči merilo 25 kegljačev. Juko je bil šesti (586 podrtih kegljev), 
Sluga sedmi (585), Bardič deveti (564), Kos deseti (563), Radonjič 12. (555), Geršak 15. 
(552), Mijatovič 18. (546) in Toman 23. (520). K. S.

Tekme tudi pozimi
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Iz Turizma Kranjska Gora so sporočili, da so jim nižje tempe-
rature omogočile izdelavo kompaktnega snega za pripravo 
tekaške proge v Ratečah. Po novem so proge plačljive. Ker 
je urejena približno polovica vseh prog, je od 3. januarja do 
nadaljnjega na vstopnice petdesetodstotni popust. Dnevna 
vstopnica za odrasle stane 2,50, za otroke, starejše od sedem 
let, mlade in seniorje pa 1,50 evra. Kupite jih lahko v Gostil-
ni Ponca, Nordijskem centru Planica, TIC Kranjska Gora in 
v Baru Confine. Cena sezonske vstopnice je enotna – šest-
deset evrov, za otroke do šestega leta starosti je brezplačna. 
Ob nakupu dnevne vstopnice tekač dobi zapestnico, ki služi 
kot izkaz za nakup vstopnice, ob nakupu sezonske pa teka-
či prejmejo rokavček z izkaznico. Na progi na območju od 
Ledin do mejnega prehoda dnevno urejajo snežno podlago 
za rekreativne tekače in tiste malo zahtevnejše. Na območju 
mejnega prehoda in v Nordijskem centru Planica sta na vo-
ljo tudi šoli teka na smučeh in izposojevalnica opreme.
V Mojstrani je urejeno drsališče, drsanje je brezplačno. Na 
drsališču v Gozdu - Martuljku je možnost hokeja in drsanja, 
ob predhodni najavi tudi večerno drsanje oz. hokej (g. Cene, 
tel. 040 415 851), uporaba drsališča je trenutno brezplačna. 
Drsate lahko tudi na drsališču Borovška šajba na trgu pred 
hotelom Ramada Hotel & Suites v Kranjski Gori vsak dan 
med 12. in 22. uro, cena drsanja je 3 evre na osebo na dan, 
otroci do šestega leta drsajo brezplačno; možen je tudi na-
jem drsališča za zaključene skupine in nakup sezonskih 
vstopnic. 
Na smučišču Kranjska Gora in v Podkorenu je minule dni 
obratovalo od 7 od 17 naprav, nočna smuka je bila možna 
na sedežnici Kekec. Več informacij o dnevnem obratova-
nju naprav dobite na telefonski številki 04 5809 400. 

SVETOVNI DAN SNEGA
Planici je v letu 2019 pripadel naziv najboljše gostiteljice 
Svetovnega dneva snega. Dogodek je Mednarodna smučar-
ska zveza izbrala za zmagovalen v konkurenci več kot 450 
prizorišč iz 45 držav. Organizacijski komite Planica si je 
zadal cilj, da bo leto 2020 in z njim deveta izvedba Svetov-
nega dne snega še uspešnejša. Letošnji dogodek bo 18. in 
19. januarja na snežnem stadionu Nordijskega centra Pla-
nica. Poudarek bo na nordijskih športih, teku na smučeh 
in smučarskih skokih. Organizator zagotavlja strokovno 
vodenje aktivnosti, brezplačno izposojo opreme, animacijo 
in odlično zabavo na snegu. Z vami bo tudi Petra Majdič s 
programom nordijske hoje za odrasle. Prijave na dogodek 
niso potrebne, vstopnine ni. Oba dneva bo program pote-
kal med 9. in 14. uro.

LEDENA TROFEJA V JASNI

Ledena trofeja, zabavni športni dan za ljubitelje drsanja in 
hokeja na prostem, se v tretji izvedbi seli na jezero Jasna. 
Osrednji dogodek bo turnir trojk ljubiteljskih in klubskih 
hokejistov, ki se bodo v soboto, 25. januarja, spopadli za 
ledeno trofejo 2020. Turnirja se lahko udeležijo vsi polno-
letni ljubiteljski igralci hokeja. Senzacija Ledene trofeje 
postaja obračun podmladkov slovenskih hokejskih klu-
bov. Pravila in navodila za prijavo so na www.ledenatro-
feja.si. Turnir bo spremljal program za otroke in družine. 
Organizator, agencija Extrem, vabi na družinsko drsanje 
z brezplačno izposojo drsalk, šolo hokeja na ledu za otro-
ke, preizkusili se boste lahko v strelih na gol, nagradnem 
spretnostnem poligonu ... Prireditev bo med 7.30 in 16. 
uro. Vstop bo prost.

Januarska zimska doživetja
Tek na smučeh v Ratečah in Planici, smučanje, drsanje v Kranjski Gori, Gozdu - 
Martuljku in v Mojstrani, prireditvi Ledena trofeja in Svetovni dan snega ...

Drsanje pred nekaj dnevi v Mojstrani / Foto: Primož Pičulin

Takole je bilo lani na Svetovnem dnevu snega v Planici.  
/ Foto: arhiv organizatorja
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Petek, 10. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, od 
19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB 

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 10. januar  • Dovje, Aljažev prosvetni dom, ob 19.30

MUZIKAL NORE BABE
Rezervacija vstopnic: 040 791 593, ob ponedeljkih od 17.30 do 19.30

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana 
Info: kud.dovje@gmail.com in 040 791 593

Petek, 10. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment  
ob 21.00 & 23.00

SAM'S FEVER

Glasbeni spektakel

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

Petek, 10. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas, ob 21.15

PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sobota, 11. januar  • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 16.30

ZVEZDICA ZASPANKA
Otroška gledališka predstava. KUD Kamot. Predstava je za abonma in 
izven. Prodaja vstopnic uro pred predstavo.

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora  
Kontakt: Petra Mlinar 031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com

Sobota, 11. januar  • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

HOTEL ALI PUNČKA IZ OMARE
Gledališka predstava – neobičajna komedija. KUD Šempeter. Predsta-
va je za abonma in izven. Prodaja vstopnic uro pred predstavo.

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora 
Kontakt: Petra Mlinar 031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com

Sobota, 11. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment 
ob 21.00 & 23.00

ELEGANCE & CO. EVA HREN
Glasbeni večer

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

Sobota, 11. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas, ob 21.15

PLES V VODI

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek, 13. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, 
od 19.00 do 20.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek 13. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, 
od 20.00 do 21.00
PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 15. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 15. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 20.00 do 21.00
PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 16. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, od 15.30 dalje
MOJ KINO
15.30 Ledeno kraljestvo 2 (sinhronizirano)
17.15 Dolittle
19.00 One so bombe
20.30  Zamera
Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora 
(eno uro pred filmom)

Organizator: Moj kino; Info: www.mojkino.si

Četrtek, 16. januar • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, od 17.00

ŠPANSKE BRALNE URICE
Pod vodstvom Alje Bradaškja

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

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

MUZEJSKI VEČER: JAMSKI SVET POD GORAMI
Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej, 
Jamarska zveza Slovenije

Info: info@planinskimuzej.si  ali 08/38 06 730

Petek, 17. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB 
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 17. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment ob 
21.00 & 23.00

januar, februar 2020
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SILVIO SAMONI
Glasbeni večer

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

Petek, 17. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas,  
ob 21.15

PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sobota, 18. januar–nedelja, 19. januar • Planica, Nordijski center 
Planica, od 9.00 do 14.00

FIS SVETOVNI DAN SNEGA 2020
Organizator: OK Planica; Info: natasa.albreht@sloski.si, tel. 051 419 800

Sobota, 18. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment 
ob 21.00 & 23.00

ANZHE & MOJ BAND
Glasbeni večer
Organizator: HIT, d. d., Nova Gorica; Info: marketing.korona@hit.si  
ali 04 587 80 00

Sobota, 18. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas,  
ob 21.15

PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek, 20. januar–četrtek, 23. januar • Kranjska Gora,  
FIS Podkoren

SVETOVNO PRVENSTVO V ALPSKEM SMUČANJU ZA ŠPORTNIKE 
INVALIDE
Organizator: HIT Alpinea; Info: mojca.matko@hit-alpinea.si

Ponedeljek, 20. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela  
Kompas, od 19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek 20. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, 
od 20.00 do 21.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 22. januar • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 17.00

ETNOLOŠKA DELAVNICA: PEKA KRUHA IN IZDELAVA MASLA
Prijave niso potrebne. 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; Info: muzej.liznjek@gmj.si, 
04/58 81 999

Sreda, 22. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda 22. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 20.00 do 21.00
PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 23. januar  • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora,  
od 17.00 dalje
ŠPANSKE BRALNE URICE
Pod vodstvom Alje Bradaškja

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

Petek, 24. januar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

PO VZHODNI AFRIKI – NAJVIŠJE AFRIŠKE GORE
Potopisno predavanje Janeza Pretnarja

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej 
Info: info@planinskimuzej.si  ali 08/38 06 730

Petek, 24. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00
JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB 
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 24. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment 
 ob 21.00 & 22.30
SLOVENSKI VEČER & VESELI BEGUNJAČNI
Večer narodno zabavne glasbe

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

Petek, 24. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas,  
ob 21.15
PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sobota, 25. januar • Kranjska Gora, jezero Jasna, od 7.30 do 16.00

LEDENA TROFEJA 2020
Organizator: Ekstrem, d. o. o.; Info: vito.babuder@extrem.si

Sobota, 25. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

PREMIERA: SMRTNA PAST
Gledališka predstava – kriminalka. Ta bol' teater KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. Prodaja vstopnic uro pred predstavo.

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora; kontakt: Petra Mlinar 
031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com
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Sobota, 25. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment, 
ob 21.00 & 23.00

THREE STEPS TO HEAVEN
Tematska zabava

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

Sobota, 25. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas,  
ob 21.15

PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sobota, 25. januar • Kranjska Gora, Korona, Resort & Entertainment 
ob 21.00 & 22.30

80'S PARTY & 80 ZONE
Tematska zabava

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

Nedelja, 26. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

SMRTNA PAST
Gledališka predstava – kriminalka Ta bol' teatra KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. Prodaja vstopnic uro pred predstavo.

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora; kontakt: Petra Mlinar 
031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com

Ponedeljek, 27. januar • Kranjska Gora, knjižnica Kranjska Gora,  
od 15.30 dalje

JOGA ZA OTROKE Z ANO KERSNIK ŽVAB
15.30 joga za otroke od 2. do 3. leta starosti

16.00 joga za otroke od 4. do 7. leta starosti

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab in Knjižnica Kranjska 
Gora; Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 27. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek 27. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, 
od 20.00 do 21.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 29. januar • Mojstrana, Knjižnica Dovje Mojstrana, od 17.00

DELAVNICA S KATJO ZA OTROKE IN STARŠE

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Dovje Mojstrana; 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Sreda, 29. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Sreda, 29. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 20.00 do 21.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Četrtek, 30. januar  • Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora, od 17.00

ŠPANSKE BRALNE URICE
Pod vodstvom Alje Bradaškja

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

Petek, 31. januar  • Mojstrana, Knjižnica Kranjska Gora, od 17.00

DELAVNICA Z MOJCO ZA OTROKE IN STARŠE
Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, knjižnica Kranjska Gora 
Info: petra.divjak@knjiznica-jesenice.si

Petek, 31. januar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 17.00

PRAVLJIČNI ŠEPET GORA
Gorska pravljica z ustvarjalnico za najmlajše (od 3 do 7 let). Prijave 
niso potrebne.

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej 
Info: info@planinskimuzej.si  ali 08/38 06 730

Petek, 31. januar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas,  
od 19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB 
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab 
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 31. januar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas, ob 21.15

PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

FEBRUAR

Sobota, 1. februar, in nedelja, 2. februar • Planica, Nordijski center Planica

FIS KONTINENTALNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH IN NORDIJSKI 
KOMBINACIJI PLANICA 2020
Organizator: OK Planica; Info: planica@sloski.si

Sobota, 1. februar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

SMRTNA PAST
Gledališka predstava – kriminalka Ta bol' teatra KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora. Prodaja vstopnic uro pred predstavo.
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Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora; Kontakt: Petra Mlinar, 
031 367 673, kpd.jlavtizar@gmail.com

Sobota, 1. februar • Kranjska Gora, notranji bazen hotela Kompas,  
ob 21.15

PLES V VODI
Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab;  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek, 3. februar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, 
od 19.00 do 20.00

JOGA ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB – ZAČETNA STOPNJA

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Ponedeljek, 3. februar • Kranjska Gora, fitnes dvorana hotela Kompas, 
od 20.00 do 21.00

PILATES ALPSKI STIL Z ANO KERSNIK ŽVAB

Organizator: Klub Devayani, Ana Kersnik Žvab  
Info: ana.kersnik@gmail.com ali www.devayaniyogadance.com

Petek, 7. februar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

MAGIČNA NARAVA
Odprtje gostujoče fotografske razstave

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski  
muzej in Triglavski narodni park; Info: info@planinskimuzej.si   
ali 08/38 06 730

Petek, 7. februar 2019–sreda, 1. april 2020 • Mojstrana, Slovenski 
planinski muzej

MAGIČNA NARAVA
Odprtje gostujoče fotografske razstave

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski  
muzej in Triglavski narodni park; Info: Slovenski planinski muzej  
08 380 67 30, info@planinskimuzej.si

Razstave

Četrtek, 5. december 2019–sobota, 29. februar 2020 • Kranjska Gora, 
Liznjekova domačija

MOTIVI IZ NARAVE

Fotografska razstava Lojzija Avsenika

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 

Petek, 29. december 2019–petek, 31. januar 2020 • Mojstrana,  
Slovenski planinski muzej

LJUBIM GORE, BEREM GORE

Fotografska razstava #LjubimGore 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej, 
PZS, CEWE 

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: KATARZYNA BERGANT

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je s financiranjem 
Občine Kranjska Gora izvedla osem medgeneracijskih 
kuharskih delavnic pod imenom Domače jedi Doline. 
Brezplačne delavnice so potekale od oktobra do decem-
bra 2019 na različnih lokacijah: v Hotelu Rute v Gozdu 
- Martuljku, v Krajevni skupnosti Rateče - Planica in v 
soorganizaciji z Gornjesavskim muzejem Jesenice tudi v 
Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori. Tri delavnice so bile 
organizirane v šolah – dve v OŠ 16. decembra Mojstra-
na in ena v OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Učenci so 
domače jedi pripravljali v sklopu pouka. »Udeleženci de-
lavnic, skupaj jih je bilo več kot sto, so se učili priprave 
različnih jedi, ki so značilne za območje Zgornjesavske 
doline. Pri kuhi in peki so aktivno sodelovali, pri tem iz-

menjavali izkušnje, slišali tudi s hrano povezane zgodbe, 
predvsem pa pridobivali znanje o pripravi teh jedi na na-
čin, kot so jih kuhali včasih. V sklopu delavnic so pripravili 
ržen kruh, ajdovo mešto, masovnek, koruzne žgance, belo 
kavo, presnjak, miške, zabeljen fižol, koruzni sok, okisan 
krompir, ajdove žgance, kislo repo, kruhov cmok s suhim 
mesom, kislo zelje, špresove krape ter jabolčno in rožičevo 
potico,« je povedala Romana Smagin iz Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske. Mentorice, vse članice Društva podežel-
skih žensk občine Kranjska Gora, so bile domačinke Jerca 
Kramar, Darinka Tarman in Iva Gorjanc. Svoje znanje so z 
veseljem delile z udeleženci, vsako delavnico pa popestrile z 
zgodbami iz njihove mladosti ter nadgradile z izkušnjami.

Delavnice Domače  
jedi Doline

Z zadnje delavnice v Liznjekovi domačiji  



Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

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.
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kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
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.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Izberite letošnje darilo
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               Četrt leta  

zastonj 
Dragi naročniki, v letu 2020  
bo izšlo 105 številk Gorenjskega 
glasa. Cena ene številke je 1,85 evra, 
celoletna naročnina brez popusta 
znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine  
vam priznamo  kar 25-odstotni 
popust, kar pomeni prihranek  
v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 
145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne 
naročnine  boste lahko v naših  
prostorih tudi popili kavico ter 
izbrali eno od daril na fotografiji.

Vabljeni na Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, Kranj, v drugem 
nadstropju, pon.–čet. od 8. do 16. 
ure, ob sredah do 17. ure, v petek 
do 15. ure. Se vidimo!

steklenica

avtomatski  
dežnik

nakupovalna  
       vreča + kava 250 g

univerzalno  
čistilo + mikrokrpa

Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

Ivan Sivec:  
Ko se dotakneš 

neba

IVAN SIVEC

Dotik

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni
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Cena: 25,10 €

Ganljiva zgodba o pogumu in ljubezni

To je zgodba o Cenetu in Ivici, Ivici in Cenetu, zgodba 
o dveh mladih ljudeh s podeželja. Vsak posebej sta 
hodila po svojih preprostih poteh, vsak posebej sta si 
želela iz življenja narediti nekaj več, vsak posebej sta si 
želela že v letih svoje čudovite mladosti dotakniti neba.

Čeprav je zgodba kratka, je bila pot do njune sreče 
dolga.

Njuna skupna sreča pa izjemno kratka. Res sta se na 
srečo srečala prava dva, res sta se iskreno zaljubila drug 
v drugega, res sta v svojih najlepših letih sklenila tudi 
zakonsko zvezo. A poročena sta bila samo deset dni. Da, 
deset sončnih dni. Deset srečnih dni. Deset nepozabnih 
dni.

Potem je med njuno srečo posegla – smrt!

Zgodba temelji na resničnih dogodkih, odvija se v slo-
venskih gorah in francoskih Alpah, zajema zgodovinsko 
ozadje, zanimivo za vse generacije.

KO SE DOTAKNEŠ
neba

KO SE DOTAKNEŠ
neba
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www.ico.si
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Ivan Sivec:  
Mojih prvih 70

 
 

– 25 %


