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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska 
Gora (UVG, št. 11/06) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2021

1.  Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora,  
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 dejavnost registriranih kulturnih društev;
  kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano tudi kulturno dejavnost;
  izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti;
  sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in 

srečanjih v tujini;
 kulturne prireditve in akcije;
  kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – 

vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne  
programe;

  sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov 
ljubiteljske kulture;

 sofinanciranje vzdrževanja opreme in prostorov;
 drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.

3. Vrednost sredstev razpisa:
– dejavnost kulturnih društev: 14.905,00 EUR; 
– materialni stroški kulturnih društev: 3.550,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

4. Pogoji sofinanciranja: 
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
  imajo sedež na območju občine Kranjska Gora;
  so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim 

dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
  imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or-

ganizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti 
na področju kulture;

  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in osta-
lo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

  dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
  poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in splošnimi akti;
  občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o rea-

lizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občin-
skih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udele-
žili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

5.  Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih 
prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogo-
če dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletni strani: http://
obcina.kranjska-gora.si. 

6.  Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev mora-
jo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno 
na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska 
Gora, do vključno 10. 3. 2021. Na ovojnici mora biti napi-
san naslovnik, naslov prosilca in pripis »ne odpiraj – Vloga 
na javni razpis za sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov v občini Kranjska Gora za leto 2021«.

  Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obrav-
navane. 

7.  Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave 
bodo vrednotene na osnovi Meril in kriterijev za razdelitev 
sredstev po Pravilniku o sofinanciranju kulturnih progra-
mov in projektov v občini Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne 
bo javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi vlagatelji bo župan 
Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju. 

8.  Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc - Rabič, tel.:  
04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na elektronski naslov:  
vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

 Datum: 27. 1. 2021 
 Številka: 620-1/2021-4 Župan 
  Janez Hrovat                                                                                                    

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Foto: Gorazd Kavčič
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URŠA PETERNEL, SUZANA P. KOVAČIČ

Ob vse glasnejših govoricah o gradnji 
gorenjske regijske bolnišnice na ob-
močju Radovljice je Občina Jesenice 
odprla peticijo za ohranitev omenjene 
dejavnosti na Jesenicah. 
Kot je dejal jeseniški župan Blaž Račič, 
je možnost selitve dejavnosti splošne 
bolnišnice Jesenice izven območja Je-
senic nesprejemljiva. Ker verjamejo, 
da mora imeti pri nadaljnjih odloči-
tvah države o tem, kje bo stala more-
bitna gorenjska regijska bolnišnica, 
pomembno besedo tudi glas občanov 
Jesenic in prebivalcev sosednjih ob-
čin, so se odločili odpreti e-peticijo v 
upanju na čim več zbranih podpisov.
»Splošna bolnišnica je za Jesenice pre-
več pomembna, da bi se ji odrekli, pre-

pričan pa sem, da bi to namero radi 
podprli tudi naši ljudje. Tako imamo 
vsi priložnost, da skupaj pokažemo 
svojo trdno odločenost, da bolnišni-
co ohranimo, kjer je. Napeti moramo 
vse sile. Zato vabim vse naše občanke 
in občane in vse druge ljudi, ki podpi-
rajo ohranitev bolnišnične dejavnosti 
na Jesenicah, da podpišejo peticijo za 
ohranitev in s tem jasno pokažemo, 
da bolnišnice ne damo,« je dejal župan 
Račič. 
Povezava do e-peticije je dostopna na 
spletni strani Občine Jesenice na na-
slovu www.jesenice.si/peticija. 
Zbrane podpise bo župan Račič pre-
dložil pristojnim sogovornikom na 
državni ravni. 
Obenem je kot odziv na radovljiško 
posvetovalno skupino tudi župan 

Blaž Račič imenoval svojo posvetoval-
no skupino, ki se bo prvič sestala še 
ta mesec in naj bi županu pomagala 
pri dosegi cilja, to je ohranitvi dejav-
nosti splošne bolnišnice v jeseniški 
občini.

ŽUPAN HROVAT: POTREBNIH JE ŠE 
KAR NEKAJ KORAKOV
Da so tudi kranjskogorski občani zelo 
navezani na jeseniško bolnišnico in 
odvisni od nje, je poudaril župan Ja-
nez Hrovat. Zelo ponosni so tako na 
tradicijo te bolnišnice kot na njeno 
sedanje uspešno delovanje s sodob-
nim urgentnim centrom, ki so ga, kot 
je dejal župan Hrovat, "krvavo potre-
bovali" tudi za nudenje nujne pomoči 
kranjskogorskim občanom in obisko-
valcem območja Julijskih Alp. Poleg 

Peticija za ohranitev bolnišnice na Jesenicah
Na Jesenicah zbirajo podpise za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na 
območju jeseniške občine. Tudi v občini Kranjska Gora so zelo navezani in odvisni 
od jeseniške bolnišnice, je poudaril župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat.

Splošna bolnišnica Jesenice je preveč pomembna, da bi se ji odrekli, sta prepričana tudi župana Blaž Račič in Janez Hrovat.  
/ Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjski glas



Do ponedeljka zjutraj je 
peticijo podpisalo že več kot 
dva tisoč podpisnikov.
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tega Jesenice že imajo srednjo zdrav
stveno šolo in Fakulteto za zdravstvo 
Angele Boškin. "Res bi bilo škoda, da 
se tradicija prekine in prestavi regij
ska bolnišnica nekam drugam. Vod
stvo jeseniške občine tudi zagotavlja, 
da se lahko širijo vzhodno na Plavški 
travnik z okolico in ustrezno poveča
jo bolnišnične kapacitete. Umestitev 
je dobra tudi komunikacijsko zaradi 
bližine avtoceste, za helikoptersko 
enoto, reševalce, skratka za vse," je 
prepričan župan Hrovat, ki si ne zna 
predstavljati, da bi Kranjska Gora, ki 
je že tako podhranjena z dežurnimi 

zdravniki ob koncih tedna, praznikih 
..., ko imajo na območju tudi veliko 
adrenalinskih športnikov, obiskoval
cev, ki potrebujejo kdaj tudi (nujno) 
zdravstveno oskrbo, izgubila še jese
niško bolnišnico. "Jeseniški urgentni 
center nam to oskrbo delno zagotav
lja, in če še tega ne bo več, bi bila lah
ko Kranjska Gora 'slepo črevo'." Župan 
je ob vsem povedanem poudaril, da se 
čutijo zelo ogrožene, če bolnišnica ne 
bi ostala v jeseniški občini.
"Do regijske bolnišnice je še kar ne
kaj korakov in vsi skupaj bomo mo
rali stakniti glave, da ne bomo osta
li vsak na svojem bregu. Da se nam 
uspe tudi na nivoju regije dogovoriti, 
čeprav vem, da so interesi veliki in 
da ne bo tako lahko," je še poudaril 
Hrovat. 

SPODBUDIL ZBIRANJE PODPISOV 
TUDI V OBČINI KRANJSKA GORA

Domačin Izidor Podgornik pa je v 
imenu dveh društev z okrog 750 člani 
povedal, da že potekajo aktivnosti zbi
ranja podpisov za ohranitev regijske 
bolnišnice v jeseniški občini tudi na 
območju občine Kranjska Gora. Zago
tovil je, da bo vzpostavil stik z vodstvi 
še drugih društev v kranjskogorski 
občini, ki bi lahko na varen način za
radi epidemije covida19 spodbudili 
svoje člane, da se s podpisi podpore 
zavzamejo za ohranitev bolnišnice na 
Jesenicah.

Tako kot velikokrat pišem tudi tale 
uvodnik za februarsko številko Zgor
njesavca zadnji dan. Čeravno v življe
nju stvari in obveznosti raje uredim 
preje kot kasneje, me pri uvodnikih 
velikokrat preseneti telefonski klic 
novinarke Suzane, ki me opozori na 
skrajni rok oddaje moje poslanice 
vam, občanom naše čudovite občine. 
Današnji torek, 2. februar, ko uvodnik 
pišem, je svečnica ali dan luči. Dnevi 
se daljšajo in kako naključno je prav 
danes pričelo čez dan teči od streh in 
ledene sveče, ki so se celo zimo na
birale na žlebovih, so se začele taliti. 
Upajmo, da je to res znak pomladi, 
nekega novega življenja in nove ener
gije. Tistega nekdaj znanega občutka 
moči in veselja ob toplejših dneh, ki 
so nam ga vsem pobrali strah, nego
tovost in skrb za naše bližnje in sebe.
Veliko olajšanje nam je prineslo cepi
vo, ki – čeravno v premajhnih količi
nah – rešuje največja žarišča in rizične 
skupine. Tudi v našem edinem DSOju 
Domu Viharnik so precepili večino ri
zičnih oskrbovancev, ki bodo ne samo 
mnogo varnejši, ampak bodo lahko 
po dolgem času videli svoje najdražje. 
Tudi sam se veselim srečanja pred
vsem z našimi občani, nastanjenimi 
v njem.
Vesel sem, da smo lahko ponovno od
prli vrtce in osnovne šole za prve tri 
razrede, ki morda le pomenijo prve 
lastovke za normalizacijo stanja v dr
žavi. Vsekakor pa blagodejno vpliva 
vrnitev otrok v družbo vrstnikov prav 
nanje in njihove starše, ki so morali 
dolgo igrati vloge, ki jim večinoma 
niso bili kos in jih je veliko bolje zau
pati učiteljem in vzgojiteljem.
Čeravno smo v teh dneh na nivoju dr
žave priča zdraham, podtikanjem in 
medijskim linčem, pa nas bo osmega 
februarja ponovno vsaj za kratek čas 
združil dan kulture. Tudi sam verja
mem, da smo Slovenci še vedno po
šten, priden narod čiste vesti in pri
slovično prešernega srca. Predvsem 

pa se tudi spričo krize vedno bolj zave
damo, da materialne dobrine ne pri
našajo notranje sreče in nas le topli 
medčloveški odnosi bogatijo in delajo 
srečne.
Pa naj končam z verzom, posvečenim 
vsem Slovencem, iz Prešernovega So
netnega venca. 

De bi nam srca vnel za čast dežele,
med nami potolažil razprtije
in spet zedinil rod Slovenš'ne cele!

 Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke,  
spoštovani občani
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Pri Hlebanju, pri Smoleju, pri Ta-
mažku, pri Smerinjekovem Petru, pri 
Tmincu, pri Ledrarju ... 
To je le nekaj hišnih imen, ki jih nosijo 
domačije v kranjskogorski občini in ki 
so jih zabeležili v sklopu projekta Ra-
zvojne agencije Zgornje Gorenjske. Ta 
poteka že od leta 2009, v njem sodeluje 
že 22 občin, med prvimi vključenimi pa 
je bila prav občina Kranjska Gora.
Kot je povedal vodja projekta Klemen 
Klinar, so v kranjskogorski občini na-
šli 604 hišna imena, od katerih je 26 
takšnih, kjer hiše ni več. Z glinenimi 
tablicami s hišnim imenom in grbom 
občine pa je označenih 392 hiš.
»Iz splošnega občutka, da so hišna 
imena povezana z nekoč manj vre-
dnim kmečkim slojem, smo prišli do 
tega, da ljudje v hišnih imenih čutijo 
ponos in pripadnost kraju ter svojim 
koreninam,« ugotavlja Klinar. A ker se 
z umiranjem starejših prebivalcev tudi 
poznavanje hišnih imen pozablja, je 
zelo pomembno, da se ta znanja pre-
našajo tudi na mlajše generacije. Zato 
v projekt vključujejo tudi otroke, ki pri 
starih starših, sosedih poizvedujejo o 
hišnih imenih, jih zapisujejo in zbirajo.
»Hišna imena se ohranjajo ne glede na 
to, ali hiša zamenja lastnika, vlečejo se 
skozi generacije in pogosto stoletja. So 
pomemben identifikacijski element in 

po vaseh se ljudje poznajo bolj po hi-
šnih imenih kot po priimkih,« pravi 
Klinar. Zanimivo je, da so glinene ta-
blice s hišnim imenom namestili tudi 
že na povsem nove hiše, ki stojijo na 
mestu starih domačij, zanje pa se od-
ločajo celo priseljenci iz tujine, ki v Slo-
veniji kupijo hišo s hišnim imenom. »S 
tem storijo korak naproti svojim sova-
ščanom oziroma domačinom in kaže-
jo odnos do kulturne dediščine, ki so jo 
podedovali z nakupom hiše."
Doslej so izdali tudi 47 knjižic, od tega 
štiri za kranjskogorsko občino, ki no-
sijo naslov Kako pa se pri vas reče? V 
njih so zbrana vsa hišna imena za po-
samezno območje, vsebina pa je obo-
gatena tudi z zgodbami, povezanimi s 

hišnimi imeni, s starimi fotografija-
mi domačij in razglednicami krajev.
Prav zato, da bi se tradicija hišnih imen 
ohranila, so pred leti predlagali vpis 
rabe hišnih imen v Register nesnovne 
kulturne dediščine. To jim je lani jeseni 
tudi uspelo, na kar so posebej ponosni.
»To je res pomemben mejnik, da je bila 
na našo pobudo raba hišnih imen vpi-
sana v nacionalni register nesnovne 
kulturne dediščine. Vpis daje pomen in 
težo našemu delu. Resda nismo edini v 
državi, ki zbiramo hišna imena, smo pa 
v slovenskem merilu pokrili največje 
območje. Na eni strani smo strokovni, 
sodelujemo s strokovnimi institucija-
mi, po drugi strani pa v projekt vključu-
jemo domačine,« je poudaril Klinar in 
dodal, da so vzpostavili tudi čezmejno 
sodelovanje na avstrijskem Koroškem, 
zaradi takšnega sodelovanja in tudi 
zaradi vključevanja velikega števila do-
mačinov v projekt pa so bili lani izbrani 
tudi med primere dobrih praks ohra-
njanja kulturne dediščine EU. 
V štirih zgornjegorenjskih občinah, 
tudi kranjskogorski, pa so zbirali tudi 
ledinska imena, doslej so izdali se-
dem zemljevidov z vpisanimi ledin-
skimi imeni.

Pri Hlebanju, pri Smoleju, pri Tmincu ...
V kranjskogorski občini je z glinenimi tablicami s hišnimi imeni označenih  
392 domačij, tablice pa je še vedno mogoče dobiti. Raba hišnih imen je bila 
nedavno vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine.

Kot je povedal Klemen Klinar, je tablico s hišnim imenom še vedno mogoče pridobiti. 
Lastniki domačij lahko pokličejo na telefon 04 581 34 16 ali napišejo elektronsko 
sporočilo na naslov klemen.klinar@ragor.si.

Hišna imena najpogosteje izvirajo iz ledinskih imen (pri 
Smerinjeku – kmetija stoji na območju z ledinskim imenom 
Smerinje), iz krajevnih imen (pri Tmincu – po prišleku iz 
Tolminskega), iz osebnih imen (pri Vožbavtu – po imenu 
Ožbolt), iz priimkov (pri Tarmanu – na kmetiji so se nekoč 
pisali Tarman), iz vzdevkov (pri Lohnežu – ker se je gospodinja 
rada smejala; nem. lachen – smejati se), iz poimenovanj za 
poklice in dejavnosti (pri Ledrarju – na domačiji so se ukvarjali z 
usnjarstvom).
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KARMEN SLUGA

"Mi se ne damo. Bomo pač zunaj, na hladnem, obudili spo-
min na našega največjega pesnika Franceta Prešerna," je 
povedal predsednik KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana in 
upravnik Aljaževega prosvetnega doma na Dovjem Marsel 
Gomboc in dodal: "S pesmimi domačih avtorjev Rade Po-
lajnar in Franja Potočnika ter člani igralske skupine Dov-
škega odra vas bomo popeljali po nekaterih kotičkih naših 
vasi, kjer naj bi se srečevali in klepetali, ustvarjali in še 
kaj. Pa nam trenutno to žal ni dano." Snemali so na moj-
stranškem polju pri cerkvi sv. Klemena, na smučišču, pri 
Kamrčnem mostu, na Trgu olimpijcev, pred Slovenskim 
planinskim muzejem, mojstranško in nekdanjo dovško 
šolo, pri Aljaževem spomeniku in Aljaževem prosvetnem 
domu na Dovjem. 
Za spremno besedilo med menjavo prizorišč snemanja 
sta poskrbela Metka Kern Trček in Marsel Gomboc, ki se 
podpisuje tudi pod režijo. Pri ustvarjanju kulturnega filma 
so sodelovali še Martin Gomboc, Nina Luks Šuvak, Matjaž 
Podlipnik, Tanja Podrekar, Rada Polajnar, Tomaž Pšenica, 
Vesna Režonja, Barbara Troha in Roman Veber. Za zuna-
njo podobo dovškega kulturnega doma je poskrbela Urša 
Oblak, za produkcijo ter snemanje pa Matjaž Arih z ATM 
TV Kranjska Gora. Kultura na hladnem bo na profilu KUD 
Jaka Rabič in Turističnega društva Dovje - Mojstrana na 
Facebooku ter na kranjskogorski televiziji ATM na ogled v 
nedeljo, 7. februarja, ob 20. uri, na praznik, v ponedeljek, 8. 
februarja, pa ob 10. uri, 18.15 in 20. uri. Snemanje je omo-
gočila Občina Kranjska Gora.

Kultura na hladnem
V KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana, ki že vrsto let prireja občinsko proslavo  
ob slovenskem kulturnem prazniku, so se odločili, da bo letošnja prireditev zaradi 
epidemioloških razmer virtualna. Naslovili so jo Kultura na hladnem. 

Martin Gomboc

Rada Polajnar interpretira svoje pesmi

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas tudi letos vabi k so-
delovanju v projektu Nazaj k naravi. Glavni namen projekta je 
spodbujanje prebivalcev občine k obdelavi zemlje, povečani 
samooskrbi ter bolj zdravemu življenjskemu slogu. V okviru ak-
tivnosti in dogodkov povezujejo predavanja in praktično delo. 
Prvo srečanje bo predavanje Roberta Špilerja in Tjaše Štruc iz 
Vrta obilja v torek, 23. februarja, ob 18. uri, in sicer v spletni 
obliki na platformi Zoom. Na pobudo udeležencev preteklih 
let bodo tokrat več pozornosti namenili kompostiranju in poja-
snilu, kako pravilno pripraviti kakovosten kompost za svoj vrt. 
Projekt financira Občina Kranjska Gora, zato je sodelovanje na 
dogodku brezplačno. Vsi zainteresirani svojo prijavo pošljite na 
e-naslov urska.luks@ragor.si ali pokličite na telefonsko števil-
ko 04 581 34 17. Posredovali vam bodo navodila in povezavo za 
sodelovanje. S. K.

Nazaj k naravi
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Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2021 (Uradni list RS št. 195/20) 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 2021 – 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  
programov oziroma projektov:
  fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klu

bov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebi
vališče 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 obči
ne 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 2021 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 

občine Kranjska Gora oziroma izvajajo programe oziroma 
projekte, 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 sofinanci
rani iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021 in tudi 
ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine 
Kranjska Gora za leto 2021;

  da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter za
gotovljene 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 inte

griteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo in 158/20) neposredno od
govorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito 
poslovanje društva ni funkcionar Občine Kranjska Gora ali 
družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov dru
žinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, 
ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje druš
tva 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 nepo
sredno 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
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  Prijavitelji, katerih vloge bodo točkovane z manj kot 50 
točkami, 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 2021, in sicer najkasneje do 25. 11. 
2021.

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 naj-
kasneje do 15. 10. 2021. V primeru predčasne porabe sred-
stev bo obvestilo o zaključku razpisa objavljeno na spletni 
strani Občine. 

10.   Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, pri-
javni 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 
pokroviteljstva župana 2021« 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 čemer 
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 posameznem 
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 preje-
mu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v 
navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo,

  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 prija-
viteljev,  

  v kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma 
projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev 
delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost stori-
tev oziroma je pomemben za občino, lahko takemu progra-
mu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk, 

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

 odpiranje vlog ni javno.

Številka: 610-5/2021-3
Datum: 25. 1. 2021 Župan 
   Janez Hrovat                                                                

SUZANA P. KOVAČIČ

Dandanes se veliko mladih in tudi 
starejših ukvarja s hobiji, ki so tesno 
povezani z umetnostjo. "Številni sami 
izdelujete nakit, oblikujete izdel-
ke iz umetnih mas, lesa in gline, se 
ukvarjate s kvačkanjem, pletenjem, 
klekljanjem, šivanjem, brušenjem 
stekla. Drugi radi poprimete za čopič, 
svinčnik ali oglje, se posvetite kipar-
stvu in drugim ročnim spretnostim. 
Umetnost ne pozna meja, a vsak za-

četek je lahko težak," je povedala Ur-
ška Luks iz Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske (RAGOR), ki vabi vse, ki 
radi ustvarjate, k sodelovanju v pro-
jektu Ustvarjalni podjetnik. Osnovni 
namen je pomagati ustvarjalcem na 
pot podjetništva in hobije spreminjati 
v poslovne priložnosti. V sklopu pro-
jekta bodo v RAGOR-ju ustvarjalcem 
pomagali pri ureditvi ustreznih sta-
tusov za prodajo, zanje organizirali 
različne izobraževalne delavnice, jim 
omogočili prodajo v okviru različ-

nih dogodkov, pripravili promocijski 
katalog ... V projekt bodo povezovali 
ustvarjalce iz občin Gorje, Jesenice, 
Kranjska Gora in Radovljica, vse ome-
njene občine so s sofinanciranjem v 
letu 2021 projekt tudi podprle. Uvodna 
predstavitev bo v četrtek, 18. februarja, 
ob 17. uri na spletni platformi Zoom. 
Udeležba v projektu je brezplačna. Za 
vse dodatne informacije in prijavo k 
sodelovanju lahko pišete na e-naslov 
urska.luks@ragor.si ali pokličete na 
številko 04 581 34 17. 

Ustvarjalci vabljeni k sodelovanju
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vabi k udeležbi v projektu Ustvarjalni 
podjetnik. Uvodna predstavitev bo 18. februarja na platformi Zoom. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

V zimi 2017/18 in oktobru 2018 so podori 
odnesli del gozdne ceste v dolino hu-
dournika Belca. Nakopičene plavine 
so ob izjemnih padavinah na tem ob-
močju oktobra 2018 ogrozile vas Belca. 
Porušen del zgornjega skalnega bloka 
in čelne brežine je po oceni znašal več 
kot dvajset tisoč kubičnih metrov. Na 
podoru nad cesto so po 29. oktobru 
2018 ostali večji skalni bloki z jasno 
vidnimi odprtimi razpokami. Kot so 
pred nedavnim povedali na ministr-
stvu za okolje in prostor, so skupaj z 
Občino Kranjska Gora takoj pristopili 
k izvedbi interventnih del odstranje-
vanja naplavin in reševanju posledic 
ter odstranjevanju grozeče nevarno-
sti. Na začetku decembra 2018 je bilo 
prvo miniranje zgornjega skalnega 
bloka, s katerim je odpadlo približno 
25 tisoč kubičnih metrov hribine.

ISKALI DOLGOROČNO REŠITEV

Na podlagi geoloških poročil je bilo 
ocenjeno, da bi bilo nadaljnje čiščenje 
ceste in obnova odnešenega dela ceste 
zaradi stalno prisotne nevarnosti po-
diranja kamnitih blokov prenevarna. 
Zato so do konca leta 2019 uredili na-
domestno cesto do vrha skalnega blo-
ka. "V nadaljevanju smo iskali dolgo-
ročno rešitev za postopno odstranitev 
nevarnosti s t. i. kamnolomno uredi-
tvijo območja podora v etažah od zgo-
raj navzdol z vrtanjem, miniranjem, 
premetom materiala in odvozom," so 
pojasnili na ministrstvu.

ODSTRANITEV SKALNEGA BLOKA

Z dostopom do vrha skalnega podora 
je bilo oktobra 2019 in novembra 2020 
možno dodatno miniranje glavnih 
razpok in najbolj labilnih blokov v 

osrednjem delu skalnega bloka. "Od-
stranjenih je približno štirideset tisoč 
kubičnih metrov materiala. Miniranje 
na stabilnost celotnega skalnega blo-
ka Belca na podlagi vizualnega opazo-
vanja ni imelo večjega vpliva. Predla-
gana zanesljiva dolgoročna rešitev za 
zdaj ostaja odstranitev skalnega bloka 
po začrtanih projektnih rešitvah (z 
etažami od zgoraj navzdol)," pojasnju-
jejo na ministrstvu. 
Za miniranja in ureditev dostopne ceste 
na vrh podora so namenili šeststo tisoč 
evrov iz državnega proračuna, medtem 
ko je plačilo davka na dodano vrednost 
izvedenih sanacij, projektov, nadzora, 
monitoringa, odmer, strošek nadzora 
ter izdelavo tehnične dokumentacije 
plačala Občina Kranjska Gora. V letu 
2018 so iz občinskega proračuna zago-
tovili 33.760 evrov, v letu 2019 še 31.641 
evrov in lani 14.812,10 evra. 
Ocenjena vrednost celotnega projekta 
za sanacijo podora in ponovno vzpo-
stavitev gozdne ceste na območju po-

dora sicer znaša več kot tri milijone 
evrov. 

ZAPLAVNA PREGRADA ZAKLJUČENA, V 
NAČRTU UREDITVE JE ŠE ...

"Ena ključnih investicij za zagotavlja-
nje varnosti je bila lani zgrajena za-
plavna pregrada na vodotoku Belca, 
ki jo je izpeljala država ob pomoči ob-
čine. Prebivalci Belce po dolgem času 
lahko spet mirno spijo. Mislim, da je s 
tem zadeva rešena za desetletja. Sku-
paj z državo bomo uredili še dostop do 
zgornjega dela podora in del vodotoka 
do Save Dolinke," je povedal župan Ob-
čine Kranjska Gora Janez Hrovat. 
Zaplavna pregrada je stala dobrega 
pol milijona evrov. Na območju Belce 
so v minulih dveh letih v okviru izva-
janja nalog javne vodnogospodarske 
službe Direkcije RS za vode izvedli tudi 
dela za stabilizacijo struge in zagota-
vljanje pretočnosti vodotoka Belca in 
Save Dolinke. V ta namen so zagotovili 
skoraj 650 tisoč evrov.

Večmilijonska investicija za sanacijo podora
Ujma oktobra 2018 je povzročila velike skrbi krajanom Belce. Lani zgrajena 
zaplavna pregrada na hudourniku Belca že služi namenu. Država in Občina 
Kranjska Gora sta se zavzeli tudi za sanacijo podora in ponovno vzpostavitev 
gozdne ceste na območju podora nad vasjo. 

Na območju Belce so v minulih dveh letih izvedli tudi dela za stabilizacijo struge in 
zagotavljanje pretočnosti vodotoka. / Foto: Blaž Lavtižar, poveljnik CZ Kranjska Gora
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SUZANA P. KOVAČIČ

Od 18. do 24. januarja je potekal 15. Evropski teden prepre-
čevanja raka materničnega vratu. "Rak materničnega vra-
tu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko 
preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je ženska 
cepljena proti humanim papiloma virusom (HPV) in se re-
dno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo 
zbolela za tem rakom, izjemno majhna. V Sloveniji imamo 
organiziran populacijski presejalni program za zgodnje 
odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu 
Zora že od leta 2003. V zadnjem triletnem obdobju (na dan 
30. junij 2020) se je pregledanost v Sloveniji zaradi ukrepov 
za zajezitev pandemije covida-19 prvič v 15 letih zmanjša-
la pod ciljno vrednost sedemdeset odstotkov in je znašala 
69,6 odstotka, kar je tri odstotne točke manj kot leto prej," 
je povedala dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja Državnega 
programa Zora in predsednica Zveze slovenskih društev za 
boj proti raku.
V programu Zora si želijo, da bi pregledanost presegla cilj-
nih sedemdeset odstotkov v vseh slovenskih občinah. "V 
občini Kranjska Gora je bila triletna pregledanost (na dan 

30. junij 2020) 64,1-odstotna, kar je pod ciljno vrednostjo 
in pod slovenskim povprečjem. Med 212 občinami je to 187. 
največja pregledanost. Lansko leto je bila pregledanost v 
občini 67,1-odstotna, kar je bila 182. največja pregledanost 
med vsemi občinami," je pojasnila dr. Ivanuševa.  
Ob evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu 
so na Onkološkem inštitutu Ljubljana povzeli dogajanje v 
programu Zora v preteklem letu in izdali sporočilo z več 
ključnimi sporočili. Svetovna zdravstvena organizacija je 

v času lansiranja globalne strategije za eliminacijo raka 
materničnega vratu med vsemi evropskimi državami 
prepoznala prav Slovenijo kot primer dobre prakse pri ob-
vladovanju bremena raka materničnega vratu z organizi-
ranim presejanjem. Zaradi zaustavitve presejanja v spo-
mladanskem valu epidemije se je prvič v petnajstih letih 
delovanja progama Zora triletna pregledanost zmanjšala 
pod ciljno vrednost sedemdeset odstotkov. Zaradi večje-
ga obsega dela ginekologov čez poletje in dobrega odziva 
žensk je konec septembra 2020 pregledanost ponovno do-
segla sedemdeset odstotkov. Zaradi okrnjenega delovanja 
programa Zora pa so do konca septembra v letu 2020, v 
primerjavi s triletnim povprečjem, odkrili za 19 odstotkov 
manj predrakavih sprememb visoke stopnje pri ženskah, 
starih od trideset do devetintrideset let. "To je zelo skrb 
vzbujajoče, saj se vrh raka materničnega vratu v nepre-
sejani populaciji pojavlja med 40. in 49. letom starosti, če 
pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdra-
vimo predrakavih sprememb. V starostni skupini 30–39 
let odkrijemo kar okrog tretjino predrakavih sprememb 
visoke stopnje," je pojasnila dr. Urška Ivanuš.
Ivanuševa zato poziva ženske, da tudi v času pandemije 
celostno skrbijo za svoje zdravje, upoštevajo dvanajst pri-
poročil proti raku, se redno udeležujejo presejalnih pregle-
dov pri ginekologu, se odločijo za cepljenje otrok proti HPV. 
Vse prebivalce pa poziva, da se cepijo proti bolezni covid-19, 
saj bodo s tem pripomogli k polnemu delovanju programa 
Zora prav v vseh predelih Slovenije in omogočili čimprej-
šnjo eliminacijo raka materničnega vratu v Sloveniji.

Želijo boljši odziv občank v programu Zora
V občini Kranjska Gora je bila triletna pregledanost v državnem presejalnem 
programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu Zora 
64,1-odstotna, kar je pod ciljno vrednostjo in pod slovenskim povprečjem.

Dr. Urška Ivanuš poziva ženske, da tudi  
v času pandemije celostno skrbijo za svoje 
zdravje, upoštevajo dvanajst priporočil 
proti raku, se redno udeležujejo presejalnih 
pregledov pri ginekologu, se odločijo za 
cepljenje otrok proti HPV.
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KARMEN SLUGA

 Kdaj in zakaj ste se odločili za od-
hod na Japonsko? 
Japonsko sem si želela obiskati že, 
ko sem bila v osnovni šoli v Kranjski 
Gori. Prvo priložnost sem dobila na 
univerzi leta 2012, ko sem odšla na 
dvotedensko kulturno izmenjavo v 
sklopu univerzitetnega programa na 
univerzo v Gunmi. Japonščino sem 
študirala v Ljubljani, na Filozofski fa-
kulteti, smer japonologija – enopred-
metni študij. Po zaključenem dodi-
plomskem študiju sem se odločila za 
podiplomski študij japonologije, prav 
tako na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
vendar sem se po enem letu (leta 2015) 
odločila za ponovno izmenjavo. Še en-

krat sem odšla na Japonsko, znova na 
univerzo v Gunmi, na socialno-infor-
macijske študije. Tokrat je bila izme-
njava daljša, trajala je dve leti in pol 
in magistrski študij sem potem do-
končala na Japonskem. 

 V katerem delu Japonske živite? 
Kakšno je tam življenje v primerjavi 
s Slovenijo?
Pred kratkim sem se preselila na obro-
bje Tokia, v bližino Disneylanda. Ker ži-
vim na obrobju, je relativno mirno, am-
pak še vseeno zelo obljudeno. Pred tem 
sem pet let živela 120 kilometrov seve-
rozahodno od Tokia, v mestu Maebaši, 
Gunma. Gunma je bila podobna okolici 
Ljubljane; v bližini univerze in mojega 
apartmaja je bilo kar nekaj restavracij, 
trgovin in "karaoka stavb" (smeh), am-

pak za kaj več dogajanja si se pa moral 
nekam odpeljati z avtobusom ali kot vsi 
študentje – s kolesom. 
  Kako je videti vaš vsakdan?
Trenutno zaradi covida-19 delam iz-
ključno od doma. Delam od ponedelj-
ka do petka od 9.15 do 17.35, vmes si 
vzamem premor za kosilo. Z možem 
pa skupaj jeva okoli 19. ure, pomivanje 
posode po večerji si deliva. Zvečer pred 
spanjem je čas "zame". Trenutno rada 
gledam različne serije, filme in risan-
ke na Netflixu. Ob sobotah in nedeljah 
sva oba doma in pred covidom sva se 
rada odpravila na kakšen izlet ... Ni 
nama hudega. Nedelja pa na Japon-
skem ni nič drugačna od preostalih 
dni. Trgovine in nakupovalni centri 
so odprti od 10. do 22. ure. Vse dni v te-
dnu. Ob dolgih delovnih urnikih je to 
super. Ampak delavcem v trgovinah 
pa, po pravici povedano, ne zavidam. 
Prav tako se ne bi branila tradicional-
nih slovenskih nedelj. 

 Kako so vas sprejeli kot Evropejko? 
So Japonci gostoljubni ljudje?
Ko sem živela še na podeželju v Gun-
mi (vse, kar ni velemesto, je za Ja-
ponce podeželje), sem bila zanje zelo 
zanimiva in sem imela samo dobre 
izkušnje. Ljudje okoli mene so bili zelo 
prijazni in velikokrat so mi pomagali. 
Od profesorjev na univerzi do kolegov 
iz službe, moževe družine in moje go-
stiteljske družine, ki je bila samo kot 
nekakšna moralna podpora in kon-
takt na Japonskem. Nisem namreč 
živela pri njih. Veliko srečo sem sicer 
imela, ker sem znala japonsko in je 
bilo tako veliko lažje komunicirati in 
navezati stike. V Tokiu pa je že malo 
drugače. Vse je veliko bolj hitro in ne-
osebno. Ampak sodelavci so na srečo 
res prijazni in super ljudje.

Na Japonskem nedelje in nedela ne poznajo 
Anita Makovec, poročena Kawašima, je 29-letno dekle, po rodu iz Rateč. Od 
mladih nog je želela obiskati Japonsko. Zdaj tam živi. Pot jo je v daljno deželo 
popeljala zaradi študijskih obveznosti, tam je našla tudi ljubezen. Kot pravi, je 
Japonska zanimiva država, kjer nedelje in nedela ne poznajo. V času koronavirusa 
so tudi pri njih maske nujne, kazni za morebitne kršitve pa ni.

Anita v kimonu / Foto: osebni arhiv
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 Zagotovo ste na Japonskem stkali 
zanimiva prijateljstva?
Že kot študentka na univerzi v Gunmi 
sem se imela priložnost spoprijateljiti 
ne samo z Japonci, ampak s študenti 
z različnih strani sveta. Tajska, Ame-
rika, Tajvan, Kitajska, Brazilija, Turčija 
… Nekateri so tako kot jaz po študiju 
ostali na Japonskem in se sem ter tja 
tudi dobimo in kakšno rečemo. Japon-
skih prijateljev pa imam tudi ogro-
mno. Tako mladih, moje generacije, 
kot tudi malo starejših, ki sem jih uči-
la angleščino in s katerimi sem skupaj 
delala v Gunmi na banki, preden sem 
menjala službo in se preselila v Tokio. 
Trenutno delam v IT-podjetju Synnex. 
Bolj ne bi mogla biti hvaležna vsake-
mu, ki me še vedno ima za prijatelja. 

 No, na Japonskem ste našli tudi 
ljubezen … 
Z možem sva se spoznala na univer-
zi v Gunmi, ko sem bila na enoletni 
izmenjavi leta 2013. Bil je prijazen in 
zabaven poba. Hitro sva se ujela. Pre-
den sem odšla na Japonsko, si nikoli 
ne bi mislila, da se bo tako končalo …

 Poročila pa sta se v Sloveniji?
Uradno, na papirju sva se poročila na 
Japonskem. V Slovenijo pa sva prišla 
na enotedenski oddih oziroma po pa-
pirje za poroko. (smeh) Takrat sem si 
od mamine sodelavke izposodila oble-
ko in mami naju je na hitro fotografi-
rala v Jasni in Zelencih. Luštno je bilo.

 Kako je Slovenija všeč vašemu 
možu? Pozna slovenske besede? 
Možu je Slovenija zelo všeč, še posebej 
lepa narava in slovenske dobrote, kot 
so salame in pršut. (smeh) Verjetno si 
je zato najprej zapomnil besede "kr'h", 
pršut in hvala. Lačen po vsej verje-
tnosti ne bi bil. Zna reči tudi "Rad te 
imam" ter "Srečen sem", hitro pa se je 
naučil tudi, da je razlika med R-jem 
in L-jem zelo pomembna. Ko smo se z 
mami pogovarjali po videoklicu in je 
želel izraziti veselje, je namesto "Jaz 
sem srečen" po pomoti rekel: "Jaz sem 
slečen." Z mami se nisva mogli zadr-
žati, da se ne bi začeli krohotati. Niko-
li ne bom pozabila ... 

 Japonska je dežela številnih na-
ravnih in kulturnih znamenitosti. 
Verjamem, da ste kakšno že obiska-
li. Kakšen vtis je naredila na vas?

Prehodila sem tako Tokio kot tudi zelo 
znana Kjoto in Osako. Kjoto je z vsemi 
svojimi templji in tradicijo res takšen, 
kot bi doživljali utrinke zgodovine, 
medtem ko je v Osaki, ki je nedaleč 
stran, spet drugače, bolj hrupno. Meni 
je bilo najbolj všeč spoznavati tiste 
kraje in znamenitosti, kjer ni na sto-
tine tujcev, oziroma stvari, ki sem jih 
lahko doživela le po zaslugi prijateljev 
in poznanstev.

 Kakšni so vaši spomini na domače 
Rateče? Se pogosto vračate domov?
Rateče so bile, so in vedno bodo moj 
najljubši kraj na svetu! Z veseljem se 
vrnem v rodne kraje, kar pa je, odkar 
sem začela delati, zelo zelo težko. Na 
Japonskem ne poznajo nedela. Na ža-
lost je v večini služb tako, da so naj-
daljše počitnice pet delovnih dni … 
Tako je, pet delovnih dni. Skupaj s so-
boto in nedeljo to nanese zgolj devet 
dni (seveda če imaš srečo …). In če se 
upošteva enodnevni let tja in nazaj, je 
čas, ki ga lahko preživim v Sloveniji, 
zgolj teden dni. Poskušam priti vsaj 
vsako leto oziroma vsako drugo leto 
… Držim pesti, da se bo stanje počasi 
izboljšalo oziroma razmišljam o nači-
nih, kako bi bilo možno to izboljšati.

 V časih, ko je tehnologija toliko 
napredovala, je tudi stik z domačimi 
zagotovo lažji …
Če interneta in mobilnih telefonov, 
videoklicev ne bi bilo, bi bila po vsej 

verjetnosti že davno doma. (smeh) 
Edino, kar še čakam, je, da izumijo te-
leportiranje … Oh, ko bi ga le …

 Kako pa se v teh časih Japonska 
spopada s koronavirusom? 
Trenutno na žalost ne preveč dobro. 
Število okuženih postopoma narašča, 
bolnišnice pa so tudi že tik pred pol-
no kapaciteto. V Tokiu in drugih ve-
lemestih so te številke sicer že zdav-
naj prekoračili. Pri nas namreč ni t. i. 
lockdowna oziroma zaprtja države, da 
bi morali ostati doma, ampak je zgolj 
izredno stanje, kar pomeni, da vlada 
prosi, da ostanemo doma, ampak od-
ločitve prepuščajo nam. Zato torej lju-
dje še vedno veselo potujejo, hodijo v 
službo, se družijo … 

 Kakšne ukrepe imate?
Trenutno vlada prosi podjetja, da 
spodbujajo ljudi k delu doma, in re-
stavracije prosijo, naj skrajšajo de-
lovni čas in vrata zaprejo najkasneje 
ob 20. uri. Seveda so maske nujne. 
Denarnih oziroma kakršnihkoli ka-
zni pa ni. 

 Kakšno sporočilo iz dežele vzhaja-
jočega sonca pošiljate bralcem Zgor-
njesavca? 
Vsem, ki ste zdržali z branjem tega 
pogovora do konca, bi se rada srčno 
zahvalila. Pošiljam tudi prav lepe poz-
drave z daljnega vzhoda. Če vas zani-
majo še druge dogodivščine, me lahko 
najdete na Instagramu (@mako9172).

Obisk v Sloveniji; Anita z možem, mamo in babico / Foto: osebni arhiv
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PRVI DEL: SPLOŠNA VPRAŠANJA O VAS 
 

1. Spol  

□ Moški □ Ženska 
 

2. Starostna skupina 

□ 12-18 □ 19-25 □ 26-35 □ 36-45 

□ 46-55 □ 56-65 □ 66-75 □ nad 75 let 
 

3. Dokončana izobrazba 

□ Osnovna šola ali 
manj 

□ Srednja šola (poklicna, splošna, 
gimnazija) 

□ Višja/visoka šola ali 
več 

 

4. Kakšen je vaš trenuten status? 

□ Šolajoči (OŠ, SŠ, 
študent) 

□ Zaposlen / 
samozaposlen 

□ Nezaposlen □ Upokojen 

 

5. Ali imate zdravstvene težave, ki vas omejujejo pri uporabi kateregakoli prevoznega sredstva? 

□ Da □ Ne □ Ne želim odgovoriti 
 

6. Krajevna skupnost bivanja? 

□ »Rute« - Gozd Martuljek 
in Srednji Vrh 

□ Dovje - 
Mojstrana 

□ Kranjska 
Gora 

□ Podkoren □ Rateče - 
Planica 

 

7. Če ste šolar ali zaposleni, v katerem kraju se šolate oziroma delate?  

□ Kranjska Gora □ Jesenice □ Kranj □ Ljubljana 

□ Radovljica □ Bled □ Drugo (prosimo, napišite) ____________________ 
 

8. Ali ste voznik?  

□ Da, imam vozniško 
dovoljenje in vozim 
avtomobil vsaj občasno 

□ Da, imam vozniško 
dovoljenje, vendar ne vozim 
avtomobila 

□ Ne, nimam 
vozniškega 
dovoljenja 

 

9. Koliko oseb biva v vašem gospodinjstvu? 

□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 ali več 
 

10. Koliko avtomobilov imate na razpolago v vašem gospodinjstvu? 

□ Nobenega □ Enega □ Dva □ Tri ali več 
 

11. Če se na delo / v šolo vozite z avtomobilom, ali imate v bližini delovnega mesta / šole na voljo 
garažo ali parkirni prostor? (odgovarjajo samo šolajoči in (samo)zaposleni, ki se vozijo z avtomobilom, 
ostali nadaljujte z 12. vprašanjem) 

□ Da – brezplačno □ Da – plačljivo  □ Ne  
 

12. Koliko koles imate na razpolago v vašem gospodinjstvu? 

□ Nobenega □ Enega □ Dva □ Tri ali več 
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DRUGI DEL: VAŠE POTOVALNE NAVADE 
 

13. Kateri način potovanja najpogosteje uporabljate za naslednje poti (izberite način, ki predstavlja 
najdaljši del poti)? (označite z X) 

 

14. Kadar ne uporabljate zgoraj navedenega najpogostejšega načina, kateri alternativni način 
potovanja uporabljate ali bi uporabljali za naslednje poti? (označite z X) 

 

15. Kako daleč potujete na delo oziroma na izobraževanje? (odgovarjajo samo šolajoči in 
(samo)zaposleni, ostali nadaljujte z naslednjim vprašanjem) 

□ Manj kot 1 km □ 1–2 km □ 2-5 km □ 5-10 km □ 10-20 km □ Več kot 20 km 
 

16. Koliko vas je običajno v avtomobilu na poti v šolo, na delo ali po opravkih? (odgovarjajo samo 
tisti, ki pogosto uporabljajo avtomobil kot voznik, ostali nadaljujte z naslednjim vprašanjem ) 

□ Eden □ Dva □ Trije □ Štirje ali več 
 

17. Kako pogosto v povprečju uporabljate naslednje načine potovanj? (označite z X) 

 Hoja Kolo Avtobus Motor 

Osebno 
vozilo 

kot 
voznik 

Osebno 
vozilo kot 
voznik s 

sopotniki 

Osebno 
vozilo kot 
sopotnik 

Taksi 
Drugo 

(prosimo, 
dopišite) 

Ne 
opravljam 
teh poti 

Na delo           
V šolo           
Po opravkih 
(nakupi, uradi) 

          

Na druženje           
Na rekreacijo           

 Hoja Kolo Avtobus Motor 

Osebno 
vozilo 

kot 
voznik 

Osebno 
vozilo kot 
voznik s 

sopotniki 

Osebno 
vozilo kot 
sopotnik 

Taksi 
Drugo 

(prosimo, 
dopišite) 

Ne 
opravljam 
teh poti 

Na delo            

V šolo           
Po opravkih 
(nakupi, uradi) 

          

Na druženje           

Na rekreacijo           

 Skoraj vsak 
dan 

Nekajkrat 
tedensko 

Nekajkrat 
mesečno 

Nekajkrat 
letno 

Ne 
uporabljam 

Avtomobil (kot sopotnik)      

Avtomobil (kot voznik)       

Avtobus      

Hoja (po opravkih)      

Hoja (za rekreacijo)      

Kolo (po opravkih)      

Kolo (za rekreacijo)      

Motor      

Taksi      
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TRETJI DEL: VAŠE MNENJE O PROMETNEM SISTEMU 
 

18. Kako bi ocenili stanje prometnih ureditev v vašem kraju? (označite z X) 

 
 
  

 

Dobro Slabo 
Ne uporabljam

(zato ne morem 
oceniti) 

HOJA IN KOLESARJENJE 
Urejenost, varnost in število šolskih poti    

Urejenost in število pločnikov in pešpoti    

Urejenost in število prehodov za pešce     

Varnost pešcev    

Osvetljenost pešpoti in kolesarskih povezav    

Kolesarske povezave (sklenjenost, kakovost)    

Varnost kolesarjev    

Urejenost in število parkirišč/stojal za kolesa    

Prilagojenost prometnih površin starejšim in osebam z 
različnimi gibalnimi omejitvami 

   

Ustrezna hitrost motornega prometa    

JAVNI POTNIŠKI PROMET 
Potek linij medkrajevnega avtobusa    

Potek linij turističnih avtobusov    

Časovni interval voženj medkrajevnega avtobusa    

Časovni interval voženj turističnih avtobusov    

Pogostost lokacij avtobusnih postajališč     

Cena vozovnice medkrajevnega avtobusa    

Cena vozovnice turističnega avtobusa    

Dostopnost in jasnost informacij o voznih redih, postajališčih in 
linijah avtobusnega prometa 

   

Oddaljenost avtobusnega postajališča do vašega doma 
(prosimo, napišite tudi oddaljenost v metrih: _____________ ) 

   

MOTORNI PROMET 
Pretočnost prometa (zastoji, gneča)    

Število parkirišč    

Parkirni režim na plačljivih parkiriščih    

Količina tovornega prometa    

SPLOŠNO V OBČINI KRANJSKA GORA 
Varnost v prometu     

Kakovost zraka     

Kakovost življenja     

Kakovost javnih površin za preživljanje prostega časa    

Dostopna mobilnost za vse, ne glede na starost, zdravje ali 
socialni status 

   

Strošek gospodinjstev za promet / mobilnost (samo stroški 
znotraj občine) 
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19. Prosimo, za vsakega izmed naslednjih prometnih ukrepov določite, kako pomemben / potreben se 
vam zdi v vašem kraju? (označite z X) 

 

20. Ali želite podati še kakšno mnenje ali pobudo o prometu / dostopnosti v občini Kranjska Gora? 
 
 
 

 
21. Vprašanje vezano na pandemijo COVID-19 (označite z X) 

  

 Nepotrebno Potrebno Nujno 
Več površin za pešce    
Izboljšanje šolskih poti    
Prilagoditev prometnih površin starejšim in 
osebam z različnimi omejitvami    

Več površin za kolesarje    
Več parkirnih površin / stojal za kolesa    
Vzpostavitev sistema za izposojo koles    
Zmanjšanje števila osebnih vozil (na cestah in 
parkiriščih) 

   

Umirjanje prometa v naseljih    
Omejevanje dostopa z osebnimi vozili čez 
Korensko sedlo 

   

Omejevanje dostopa z osebnimi vozili na Vršič    
Večja urejenost javnih površin (parki, trgi)    
Dopolnitev omrežja javne razsvetljave    
Dostopnejše in jasnejše informacije o avtobusnem 
prometu  

   

Več linij medkrajevnih avtobusov    
Več linij turističnih avtobusov    
Več avtobusnih postajališč    
Pogostejše vožnje medkrajevnih avtobusov    
Pogostejše vožnje turističnih avtobusov    
Možnost prestopanja med različnimi prevoznimi 
načini (npr. s kolesa na avtobus itd.)     

Več električnih polnilnic za avtomobile/kolesa    
Uvedba prevozov na klic     

 0 1 2 4 5 Nisem 
zaposlen/a

Koliko dni na teden imate možnost dela od doma?       
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Hvala za odgovore! 
 

Čestitamo!  
Izpolnili ste vprašalnik, s čimer ste dobili možnost sodelovanja v nagradni igri, v kateri bomo razdelili 
praktične nagrade. 
 

Želite sodelovati v nagradni igri?  

□ Da □ Ne 
 

Če želite sodelovati, prosimo, izpolnite naslednja prazna polja: 
 

Ime in priimek:  
Telefonska številka:  
Naslov:  

 

Veseli bomo, če vprašalnik do vključno 22. 2. 2021 oddate v Knjižnici Kranjska Gora ali 
sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora. Lahko nam ga pošljete tudi po pošti na naslov Občina Kranjska 
Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora ali na elektronski naslov obcina@kranjska-gora.si. 

 

SUZANA P. KOVAČIČ

Prva letošnja kuharska delavnica bo v 
sredo, 10. februarja, ob 18. uri. Zaradi 
aktualnih epidemioloških razmer bo 
potekala na spletni platformi Zoom. 
Udeležba na delavnici je brezplačna, 
interesenti se prijavite na e-naslov 
ambroz.cerne@ragor.si ali po telefo-
nu na številko 04 581 34 15. Dan pred 
delavnico boste na e-naslov dobili po-
vezavo za dostop. 
"Delavnica bo izvedena v dneh pred 
pustom in postnim časom, ki sledi 
pustu. To bosta temi delavnice. Cirila 
Rabič Kosmač iz Mojstrane bo pokaza-
la, kako pripravi kvašene flancate, po-
govor pa bo potekal o tem, katere jedi 
so nekoč pripravljali v času pusta in 
posta, kaj je včasih v smislu prehrane 
in načina življenja dejansko pomenilo 
postiti se, za kaj vse so bili otroci pri-
krajšani, očetje pa malo manj, kako 
se je dalo kakšno bolj mastno/meseno 
sestavino vendarle prikriti v jedeh ...," 
je napovedal Ambrož Černe z RAGOR-ja.

Informacije o nadaljnjih delavnicah 
bodo objavljali sproti. Dostopne bodo 
tudi na profilu RAGOR-ja na Facebo-
oku. Obveščanje in komunikacija pa 
bosta po izkušnjah najenostavnejša 
po elektronski pošti. Zato vabijo vse, 

ki želijo na e-naslov sproti prejemati 
novice na temo projekta KUHAM DO-
MAče, da jim to sporočite na že zapi-
sana e-naslov ali telefonsko številko. 
Projekt financirajo občine Kranjska 
Gora, Jesenice in Radovljica.

Kvašeni flancati na kuharski delavnici
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) februarja nadaljuje kuharske 
delavnice, ki jih izvaja v sklopu projekta KUHAM DOMAče. 

Takole potekajo kuharske delavnice na spletni platformi Zoom.  
/ Foto: Špela Ankele, Slovenske novice
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Zaradi znane epidemiološke situacije vse dejavnosti pri-
lagajajo aktualnim ukrepom. Tako je potekal tudi prvi po-
memben dogodek letos. V petek, 29. januarja, so na kolo-
kviju virtualno, na aplikaciji Zoom, zaznamovali častitljiv 
jubilej, stoletnico Turistovskega kluba Skala. Ustanovljen 
je bil na svečnico, 2. februarja, leta 1921. Združili so se mla-
di, ki jim nista zadoščali le hoja po nadelanih poteh in 
gospodarska dejavnost planinske organizacije. Hoteli so 
več v gorah, mikala jih je strma "turistika", ki so jo gojili 
in širili v vseh panogah. Obdobje delovanja Skale velja za 
eno najbolj vsestransko bogatih v slovenski planinski in 
gorniški zgodovini ter začetek organiziranega slovenske-
ga alpinizma. Skrbeli so za plezanje, smučanje, sankanje, 
gradnjo zavetišč, markiranje poti in reševanje ponesrečen-
cev ter tudi za kulturno, prosvetno in drugo dejavnost. Na 
začetku druge svetovne vojne je klub prenehal delovati, v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, 23. junija leta 1997, je 
z namenom združevati gorniške klube in gojiti slovensko 
gorniško izročilo nastal Slovenski gorniški klub Skala, zve-
za gorniških klubov. 

Na virtualnem kolokviju so po pozdravnih besedah vršil-
ke dolžnosti direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice 
Irene Lačen Benedičič, podpredsednika Slovenskega gor-
niškega kluba Skala Franceta Sevška in podpredsednika 
Planinske zveze Slovenije Martina Šolarja znanstveniki, 
strokovnjaki z različnih področij in drugi gostje z različ-
nih zornih kotov osvetlili takratno delovanje skalašev in 
njihovo vlogo v kasnejši slovenski alpinistični in gorniški 
zgodovini. O tem je najprej v obsežnejšem prispevku go-
voril dr. Peter Mikša, kustosinja v muzeju Saša Mesec je 
v imenu več avtorjev predstavila ženski alpinizem med 
obema vojnama, sledili so prispevki o Pavli Jesih, skala-
ški kraljici, Henriku Tumi, Rudolfu Badjuri, Janku Ravniku 
in drugih članih, ki so z različnim udejstvovanjem širše 
znani in uveljavljeni. Ob jubileju skalašev so v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani ponovno postavili na 
ogled razstavo z naslovom Trden kakor skala, ki jo je avto-
rica kustosinja Elizabeta Gradnik s sodelavci pripravila ob 
devetdesetletnici Skale. Poleg tega imajo v muzeju veliko 
gradiva o skalaših, ki si ga obiskovalci muzeja lahko ogle-
dajo na stalnih razstavljenih zbirkah. 

Častitljivih sto let  
skalašev
V Slovenskem planinskem muzeju 
po lanskem praznovanju desetletnice 
in uspešnega delovanja nadaljujejo 
eno od pomembnih področij svojega 
poslanstva: predstavljanje bogate 
gorniške zgodovine.

Občasna razstava Trden kakor skala

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Cveto Uršič je v nedeljo, 17. januarja, obiskal 
Dom Viharnik Kranjska Gora. Seznanil se je z epidemiološkimi 
razmerami v domu in potekom cepljenja, kar mu je predstavila 
tamkajšnja direktorica Karmen Romih. Povedala je, da od sredi-
ne decembra praktično nimajo več okuženih. Pri zajezitvi okužb 
pa ne bi bili tako uspešni brez prizadevanj vseh sodelavcev ter 
podpore lastnika doma in pristojnih ministrstev, je poudarila Ro-
mihova. Takoj ko je bilo možno, so začeli tudi cepiti, v drugi po-
lovici januarja že z drugim odmerkom cepiva. Obiske imajo zdaj  
sproščene, vendar pod nadzorom. Sprejemajo že nove stanoval-
ce. Redno izvajajo testiranja zaposlenih in upoštevajo ukrepe za 
preprečevanje okužb. Cveto Uršič je z zadovoljstvom ugotovil, 
da se dom uspešno spopada z okužbami. S. K. 

Obiskal Dom Viharnik

Karmen Romin in Cveto Uršič
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S svojim načinom življenja je Jakob Aljaž veliko prispeval k 
razvoju slovenskega planinstva in krajev pod Triglavom. Z 
delovno vnemo, optimizmom in pozitivnim odnosom je bil 
človek, ki je živel in dihal z vasmi in okoliškimi prebivalci. 
Njegova velika dejanja so jim vzor, da jih prenašajo naprej, 
plemenitijo in umeščajo v sedanji čas. Nov dokaz je v lanskem 
letu ustanovljena Fundacija za ohranitev kulturne in narav-
ne dediščine Aljažev kraj ob 175. obletnici Aljaževega rojstva 
in 125. obletnici postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.
Cilji so obsežni, predvsem delo v splošno korist in dobrodel-
nost. Na pragu novega leta se že veselijo prvih rezultatov. 
Odločitev za ustanovitev fundacije so po uspešno zaključeni 
humanitarni akciji Vsi za Dovje sprejeli: Slavko Rabič, Rok 
Čebulj, Darja Povšič Peršolja, Silvester Pislak in Alenka Mirtič 
Dolenec. Gre za ljudi, ki imajo izkušnje in reference na raz-

ličnih področjih delovanja. Verjamejo, da bodo kot skupina 
ustanoviteljev z drugimi, zunanjimi sodelavci lahko uspe-
šno opravljali svoje poslanstvo. "Fundacija je bila ustanovlje-
na z namenom ohranitve kulturne in naravne dediščine ter 
s prispevkom k razvoju krajev pod Triglavom. Soustanovitelji 
bomo poskušali povezati društva in druge sorodne institucije 
v kraju, biti njihova podpora in koordinator," je v imenu vseh 
poudarila Alenka Mirtič Dolenec in dodala: "Naš interes je, 
da se kraji razvijajo, da se omogočijo nova delovna mesta 
domačinom ter da se bodo v razvoj ponudbe in projektov 
vključevale tudi ranljivejše skupine. Načrtujemo vključitev 
v projekte, ki bi imeli možnost financiranja ali sklade, ki 
nudijo tudi delno nepovratna in druga ugodna sredstva fi-
nanciranja." 
V projektu Ohranimo smučišče v Mojstrani, ki še poteka, so 
v obliki donacij, materialu in s finančnimi sredstvi zbrali 
3216,50 evra. Do sedaj so poskrbeli za kompletno obnovo ste-
brov in kolesja vlečnice. Plačali so račun za tehnični pregled, 
ki je bil potreben, da je vlečnica lahko pridobila dovoljenje za 
nadaljnje obratovanje in za podaljšanje veljavnosti konce-

sije. Ob tem gre posebna zahvala vsem prostovoljcem. "Lani 
v decembru smo se povezali s Centrom za socialno delo 
(CSD) Jesenice. V sklopu projekta 'Naj bo leto 2021 boljše in 
prijaznejše za vse' bomo pomagali socialno ogroženim po-
sameznikom in družinam v naši krajevni skupnosti. S SMS-
-sporočilom ALJAZEVKRAJ5 na številko 1919 lahko uporabniki 
mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, T-2 in Telemach 
podarijo pet evrov. Z zbranimi sredstvi bomo kupili darilne 
kartice v trgovskih centrih za nakup osnovnih življenjskih 
potrebščin in jih izročili CSD Jesenice," je povedala Alenka 
Mirtič Dolenec. V lanskem letu so postali tudi člani lokalne 
akcijske skupine Gorenjska košarica, ki je neprofitna oblika 
javno-zasebnega, lokalnega partnerstva za razvoj podeželja 
za območje štirinajstih občin Gorenjske. "Upamo in želimo, 
da bi se lahko v tem okviru vključili v primeren projekt, ki 
bo imel dodano vrednost za naše okolje in bo moč koristiti 
sredstva evropskih skladov.» 
Pri fundaciji so se z veseljem povezali z ambasadorjem fun-
dacije Vikijem Grošljem, svetovno znanim alpinistom. Je av-
tor sedemnajstih knjig in soavtor več kot dvajsetih drugih. 
Najnovejša knjiga – vodnik, v katerem je eden 'glavnih ju-
nakov' tudi Jakob Aljaž, nosi naslov Krona Slovenije. Kdor bi 
želel kupiti kakšno njegovo knjigo, jo lahko kupi preko fun-
dacije. Del sredstev bo Grošelj namenil delovanju fundacije 
Aljažev kraj ter za pomoč ljudem v Nepalu, ki jih je leta 2015 
prizadel katastrofalni potres.  

Fundacija Aljažev kraj  
s plemenitimi nameni 
V krajih pod Triglavom z vedno novimi 
dejanji dokazujejo, da so ponosni 
častilci spomina na dovškega župnika 
in zavednega rodoljuba Jakoba Aljaža. 

»V sklopu projekta, ki smo ga poimenovali Naj 
bo leto 2021 boljše in prijaznejše za vse, bomo 
pomagali socialno ogroženim posameznikom in 
družinam v naši krajevni skupnosti.«

                        + poštnina

EUR

Pred nami je  praktični 
priročnik o vzgoji sadnih 
vrst od sajenja do rodnosti 
ter vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih vrst, 
ki jih poznamo v Sloveniji. 
Dodanih pa je tudi kar 
nekaj novejših sadnih vrst 
(brusnice, goji jagode, 
šmarna hrušica, šipek, 
granatno jabolko, dren, 
murva, asimina, rožič ...) , 
ki so prijetna popestritev 
vrtov ljubiteljskih 
sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 12
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Osnovne šole za prvo triletje in vrtci za vse otroke so po 
dolgem času v epidemiološko ugodnejših regijah, med 
njimi na Gorenjskem, pred dvema tednoma znova od-
prli vrata. Ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 
Milan Rogelj je povzel delo v tem času: "Prvi teden je po-
tekal pouk po programu. Organiziran je bil prevoz otrok 
s šolskim avtobusom, učenci so dobili malico in kosilo, 

po programu je potekalo jutranje varstvo in podaljšano 
bivanje. Učenci so bili organizirani znotraj razreda, zato 
smo morali predvsem v podaljšanem bivanju narediti več 
skupin. Po programu smo izvajali tudi dodatni in dopol-
nilni pouk, individualno in skupinsko pomoč ter odločbe 
za prilagojeno delo. Od interesnih dejavnosti smo izvajali 
pevski zbor, a ločeno po razredih. V šolo je prišlo 56 od 60 
otrok iz prvega, drugega in tretjega razreda. Pred začetkom 
pouka smo v ponedeljek, 25. januarja, testirali vse zapo-
slene, ki so v torek začeli delo v šoli. Zdravstveni delavci iz 
Zdravstvenega doma Jesenice so testiranje opravili točno 
ob dogovorjenem času in v šolskih prostorih. Testiranje je 
pokazalo, da nihče od zaposlenih ni bil okužen s korona-
virusom. O tem smo obvestili tudi starše. V ponedeljek, 1. 
februarja, pa smo testiranje izvedli zjutraj in nadaljevali 
delo v vrtcu in šoli. Tudi tokrat ni bilo okuženih."
V vrtec pa je prišlo 64 od 106 otrok. "Delo smo organizirali 
v skladu s priporočenimi normativi Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje, zato v posameznih skupinah ni več 
kot deset otrok. Otroci v vrtcu so veseli, se igrajo in druži-
jo. Seveda pazimo, da se ne objemajo in ne menjajo igrač. 

Veselje je bilo  
opazovati iskrice  
v njihovih očeh
Ravnatelj Osnovne šole Josipa Vandota 
Kranjska Gora Milan Rogelj je podelil 
nekaj vtisov po tem, ko so se v razrede 
znova vrnili učenci prvih treh razredov 
in otroci v vrtce. 

»Pri pouku so bili učenci zelo pridni in so se 
držali navodil za preprečevanje okužbe. Prav 
veselje je bilo opazovati iskrice v njihovih 
očeh. Kot da bi se vrnilo veselje v šolo. 
Prve dni smo ponovili učno snov, ki smo jo 
obravnavali pri učenju na daljavo. Največji 
poudarek je bil na branju in računanju.«

SPLOŠNI ODDELEK

MOŽNOST PRIDOBIVANJA DODATNEGA ZNANJA S PODROČJA 

NARAVOSLOVJA, UMETNOSTI, INFORMATIKE IN TUJIH JEZIKOV

ŠPORTNI ODDELEK

SMO EDINA GORENJSKA SPLOŠNA GIMNAZIJA S 

ŠPORTNIM ODDELKOM

MATURITETNI TEČAJ

Informativni dan

v petek, 12. 2. 2021
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Srednja šola Jesenice  
se predstavi

Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo v programih pred-
šolska vzgoja, zdravstvena nega, strojni tehnik, mehatronik 
operater in pomočnik v tehnoloških procesih. Delamo do-
bro, saj smo v preteklih dveh letih imeli diamantne in zlate 
maturante v vseh treh štiriletnih programih. Na šoli smo po-
nosni tudi na naše dijake v programu zdravstvena nega, ki 
so se v trenutnih razmerah odzvali klicu na pomoč in uskla-
jujejo pouk na daljavo z delom v zdravstvenih ustanovah. 
Ena izmed njih je tudi Danaja Lavtižar, dijakinja četrtega 
letnika zdravstvene nege, ki že leto in pol dela v Domu Vi-
harnik v Kranjski Gori. Tam požrtvovalno pomaga pri oskrbi 
starejših tudi v času razglašene epidemije covida-19. Kljub 
napornemu urniku Danaja pravi: »Bistveno je, da še vedno 
uživam v tem delu in ga ne bi zamenjala za nič na svetu.«  
Čas, ko učilnice samevajo, smo izkoristili za nadaljevanje ob-
nove šole. Zamenjali smo streho in končali nujno sanacijo 
sten stavbe šole. Trudimo se, da bi dijakom zagotovili dobre 
pogoje za izvajanje pouka. Letos smo tako prenovili ple-
sno učilnico, dobili smo tudi nov glasbeni studio. Prenovili 
bomo tudi učilnico za mehatroniko. Urejamo nov kabinet za 
kozmetiko. Dijaki zdravstvene nege bodo že septembra lah-
ko izbirali med predmetom Nega kože in nohtov in predme-
tom Gibanje za zdravje in rehabilitacija. Izbirna predmeta 
bosta odlična podlaga za vse, ki bi želeli svojo poklicno pot 
nadaljevati v smeri kozmetike ali fizioterapije.
Srednja šola Jesenice želi biti tudi športnikom prijazna šola. 
S tem šolskim letom smo tako tudi prvič omogočili dijaku s 
statusom vrhunskega športnika, da bo vse obveznosti letni-
ka opravil na daljavo, ne glede na to, kako poteka pouk za 
ostale dijake.

Informativni dan: www.ssj-jesenice.si

 Ulica bratov Rupar 2
4270 JeseniceSrednja šola Jesenice

        04 581 31 16

Vzgojiteljice stalno nosijo maske, zračijo prostore in sku-
paj s čistilkami čistijo in razkužujejo. Je pa program okr-
njen, saj smo lahko le v prostorih vrtca in na pripadajočih 
zunanjih površinah," je pojasnil ravnatelj Rogelj.
Kot je še povedal ravnatelj Rogelj, so učenci prišli veseli in 
so komaj čakali, da se vrnejo v šolo, da vidijo sošolce in 
njihove učiteljice. "Pri pouku so bili zelo pridni in so se dr-
žali navodil za preprečevanje okužbe. Prav veselje je bilo 
opazovati iskrice v njihovih očeh. Kot da bi se vrnilo veselje 
v šolo. Prve dni smo ponovili učno snov, ki smo jo obrav-
navali pri učenju na daljavo. Največji poudarek je bil na 
branju in računanju. Ugotavljamo tudi, ali so se pojavile 
velike razlike v znanju med učenci. Pri učencih še nismo 
opazili večjih stisk oziroma posledic večmesečnega ome-
jevanja druženja. Bo pa zelo težko nadoknaditi zamujeno. 
Namreč do konca šolskega leta imamo, če odštejemo šol-
ske počitnice, še štiri mesece. Učenci bodo prikrajšani za 
znanje pri posameznih predmetih in za velik del programa 
na področju športa, glasbe, šol v naravi, interesnih dejav-
nosti, ekskurzij, dnevov dejavnosti, prireditev, nastopov in 
tekmovanj. Zato bo pomembna naloga šole, kako nado-
knaditi učno snov, ob tem pa ne preobremeniti učencev."
Ali bodo šolska vrata in vrtci ostali odprti naprej oziroma 
nam bo uspelo priti v t. i. oranžno fazo sproščanja ukrepov, 
ko naj bi se (postopoma) vrnili v šolo tudi učenci ostalih 
razredov, pa bo odvisno od epidemioloških razmer. 

V članku z naslovom Druži ju ljubezen do glasbe in gibanja v 
prejšnji številki Zgornjesavca je bilo napačno napisano ime 
gospe Zajšek, za kar se njej in bralcem opravičujemo. Pravi-
len zapis o organizaciji dobrodelne tekme, na kateri so pred 
nekaj leti zbirali sredstva za nakup pripomočkov za gibanje, ki 
jih potrebuje Tristan Praprotnik Malej, je: "Zelo smo hvaležni 
Brigiti in Janiju za organizacijo pa tudi vsem, ki so sodelovali." 
Uredništvo

Popravek

V šolski jedilnici. Učenci morajo sedeti tako, da je med njimi  
en prazen stol, učiteljica pa mora nositi zaščitno masko.  
/ Foto: Milan Rogelj 
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"Dve sošolki sem imela v srednji šoli, ki sta bili iz Žirov. 
Po približno 15 letih sta mi le prinesli prvi punkelj za kle-
kljanje (smeh), ampak sem hitro ugotovila, da brez tega, 
da mi nekdo pokaže, kako nitko navijati na kleklje, ne bo 
šlo," se svojih prvih poskusov in želje, da bi znala kleklja-
ti, spominja Tatjana Petrič s kmetije pr' Kavač iz Rateč. 
Priložnost za to se je ponudila v Sekciji za ročna dela pri 
Turističnem društvu Rateče pred nekaj leti. "Najprej nas 
je klekljati učila Jelica Turšič, domačinka iz Rateč, poro-
čena v Italijo, takoj čez mejo. Njena dobra volja je bila, da 
nas uči. Naslednja učiteljica je bila Andreja Jemc iz Škofje 
Loke, ki nam jo je omogočilo Turistično društvo Rateče. V 
tistem času so se sploh naše mlajše učenke navdušile nad 
klekljanjem nakita." Danes ima Tatjana doma tri punklje, 
od teh je eden "rezerviran" za njeno hčerko Anamarijo, ki 
kleklja nakit. Zadnjo razstavo so članice Sekcije za ročna 
dela imele leta 2019, lani je zaradi epidemije covida-19 niso 
pripravile.

KLEKLJARICA S CERTIFIKATOM

Tatjana Petrič je pridobila certifikat za klekljane izdelke pri 
Obrtni zbornici Slovenije, kar dokazuje njeno mojstrstvo. 
Vzorčke kupi, nekaj so jih v Idriji narisali posebej za nje-

ne spretne roke. Nekaj izdelkov je dala v steklo in krasijo 
domačo dnevno sobo, klekljani prtički pa so shranjeni v 
kmečki skrinji. Za klekljanje je poleg znanja potrebna veli-
ka mera potrpežljivosti in vztrajnosti. Kot pravi, se ena ura 
dela še ne pozna na izdelku. Samo v motiv divjega petelina 
je vložila mnogo ur, ki jih niti ni štela. "Vztrajala sem, v 
zapestju sem imela že vnete kite in sem si kupila opornico, 
da sem petelina lahko dokončala. Njegov rep je šel obupno 
počasi, tudi zaradi zahtevnejše tehnike klekljanja, ki se ji 
reče polpromet."
Zimski čas je tisti pravi zanjo, da se lahko posveti ročnim 
delom. Trenutno kleklja motiv, ki bo darilo prijateljici, je 

Zdaj jo zaposlujejo kleklji, a pride čas za čebele
Tatjana Petrič je klekljarica. Tudi ko jo je že bolelo zapestje, je motiv divjega 
petelina morala končati. Mnogih vloženih ur niti ni štela. Po koncu zime bo 
zanjo prišla na vrsto skrb za čebele. Enajsto leto že čebelari. Ustvarjalnost in ideje 
so doma v družini pr' Kavač v Ratečah, ki je lani v tem času odprla turistično 
kmetijo. No, Tatjana Petrič pa je, ko smo jo poklicali, najprej vprašala: "Ali vas 
zanima vreme?"

Tatjana Petrič med klekljanjem

Poslikava na čebelnjaku
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pa to zimo spletla tudi veliko nogavic iz domače volne. Ple-
tenje in vezenje jo prav tako veselita. "Moje pletene noga-
vice imajo dvojno peto, da dlje časa zdržijo, predvsem pa 
imajo, ker so spletene iz domače volne, blagodejne učinke 
na pete. To vam povem iz lastnih izkušenj." Pletenja in ve-
zenja sta jo učili že njena stara mama in učiteljica v kranj-
skogorski osnovni šoli. 
"Vezem večinoma prte in nadprte. Če mi je vzorček všeč, 
se potrudim in ga naredim, ne glede na tehniko veze-
nja. Ko imamo v Ratečah procesijo, obesim prtičke na 
okna. To je tradicija; nekaj vezenih prtičkov je še od stare 
mame, nekaj pa tudi mojih," je povedala.

POSTATI ŽELI APITERAPEVTKA

Tatjana Petrič je tudi čebelarka, zato ni presenečenje, da so 
med njenimi klekljanimi izdelki motivi čebel. Ko bo sneg 
skopnel, bo njene roke namesto klekljev polno zaposlilo 
delo s čebelami. Enajsto leto je, kar se ukvarja s čebelar-
stvom. Dve leti zapored je dobila srebrno priznanje za goz-
dni med. In kako je sploh začela? "Sin je obiskoval inštruk-
cije iz matematike, pri tej družini so imeli čebelnjak, ki ga 
je poškodoval medved. Sin je zelo spreten pri delu z lesom 
in bolj kot matematika mu je bilo zanimivo, da popravi 
čebelnjak. V zahvalo za opravljeno delo je dobil čebelji roj. 
Tako se je začelo ... Moj oče je naredil najprej čebelnjak 
za dvanajst panjev, zatem še enega za dvajset panjev. Še 
sama sem kupila enega s štirimi panji. Je pa že stric vča-
sih imel kranjiče," pripoveduje Tatjana Petrič, ki ima dva 
panja poslikana z motivom Jalovca in Slemena ter nekaj 
ovcami, kar je bilo darilo za njen štirideseti rojstni dan, 
izbrani motiv pa njena želja. "Če je sezona dobra, med pro-
damo. Lani pa je bila sezona katastrofalna, kar naprej je 
deževalo, vse sproti spiralo in medu ni bilo niti za doma 
niti za čebele, vse leto sem jih krmila. Lipe so tako lepo 
dišale, pa ni bilo nič od tega ..." 
Tatjana je članica Čebelarskega društva Kranjska Gora, ki 
je pridruženo Čebelarski zvezi Gorenjske in Čebelarski zve-

zi Slovenije. Pred dvema letoma je opravila nacionalno po-
klicno kvalifikacijo (NPK) za čebelarko. "Milan Meglič je bil 
moj mentor in učitelj vse od tečaja za čebelarje začetnike, 
pomagal mi je pri NPK in je še vedno, kadar ga potrebujem, 
na voljo s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem."
Jeseni letos pričakuje, da se bo izobrazila še za apiterapev-
tko. Znanje vedno prav pride, je prepričana, uradna kvali-
fikacija pa je tudi neke vrste potrditev, da je na pravi poti. 
In kot še doda: "Čebele moraš imeti rad, pa je vse lažje." 

V »LUFT« ŠE VEDNO KAR NAPREJ GLEDAM

Ko sva se prvič slišali po telefonu, je rekla, da jo gotovo 
kličem zaradi vremena. Enaindvajset let je bila namreč 
zaposlena (na nekdanji) meteorološki postaji v Ratečah. "V 
'luft' še vedno kar naprej gledam, aparatur pa nimam. Več-
krat mi še rečejo, zakaj sem šla sploh stran, češ da so bile 
takrat, ko sem bila na meteorološki postaji, zime boljše. 
(smeh) Ko je slabo vreme, mi prav tako pravijo, da naj se 
malo pogovorim tam zgoraj z vremenom." (smeh)

ODPRLI TURISTIČNO KMETIJO

Pr' Kavač v Ratečah so lani tak čas, pred epidemijo covida-19, 
odprli turistično kmetijo kot dopolnilno dejavnost. S kme-
tijo gospodari Tatjanin sin Anton (Toni). Lanska poletna se-
zona je bila odlična, med gosti so prevladovali Slovenci, ki 
so uporabili tudi turistične bone, nekaj je bilo tudi Italijanov 
in Špancev. Še septembra so imeli zasedene konce tednov, 
oktobra pa je bila znova razglašena epidemija in so morali 
tudi pri njih (začasno) zapreti vrata apartmaja, ki ga odda-
jajo. Ko se bodo epidemiološke razmere izboljšale in ukrepi 
sprostili, se bodo najmlajši gostje zagotovo razveselili jaha-
nja dveh islandskih konjev. "Časi so negotovi, vendar obu-
pati ne smemo," sklene Tatjana Petrič, od rojstva povezana 
z Ratečami. "In tudi grem ne kam drugam." (smeh)

Tatjanin klekljan divji petelin

Ko se bodo epidemiološke razmere izboljšale in ukrepi sprostili, 
se bodo najmlajši gostje zagotovo razveselili jahanja dveh 
islandskih konjev na turistični kmetiji pr' Kavač. 
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SUZANA P. KOVAČIČ

V okviru projekta LIFE Lynx rešujejo 
rise v Sloveniji pred izumrtjem. "Di-
narsko-JV alpski populaciji risa grozi 
ponovno izumrtje; ogroža jo pred-
vsem parjenje v sorodstvu. Z doseli-
tvami risov iz romunskih in slovaških 
Karpatov ji bomo pomagali preživeti. 
Do zdaj smo pripeljali že sedem risov, 
štirje so bili izpuščeni v slovenskem, 
trije pa v hrvaškem delu Dinaridov. 
Letos načrtujemo vključitev še petih 
risov na območje stičišča JV Alp in 
najsevernejšega roba Dinarskega gor-
stva, s čimer želimo ustvariti poveza-
vo med dinarsko in alpsko populacijo 
risa, olajšati širjenje risov in s tem 
omogočiti dolgoročen obstoj risov na 

tem območju. Tudi ti risi bodo prese-
ljeni iz romunskih in slovaških Kar-
patov. Koliko risov bo prišlo iz ene ali 
druge države, je težko napovedati, saj 
so odlovi v državah izvora nepredvi-
dljivi," je povedala Maja Sever iz pro-
jektne skupine LIFE Lynx.
Preseljevanje risov na območje Go-
renjske je zgodovinski dogodek, pou-
darja Severjeva, kjer naravi vračamo, 
kar smo ji v preteklosti odvzeli. "Tako 
kot daljnega leta 1973 (takrat so bili 
risi po izumrtju ponovno naseljeni) 
imajo tudi tokrat pomembno vlogo pri 
preselitvah risov lovci s svojo naravo-
varstveno naravnanostjo ter spreje-
manjem te vrste kot pomemben del 
ekosistema. Pri doselitvah risov na 
Gorenjsko sodelujejo predvsem lovci 

iz Lovske družine (LD) Nomenj Gorju-
še in predstavniki Triglavskega naro-
dnega parka (TNP)."
V sodelovanju s TNP in LD Nomenj 
Gorjuše so zgradili dve prilagoditveni 
obori za rise. Prva obora stoji na Po-
kljuki, druga na obrobju Jelovice. Na-
men obore je prilagoditev risov pred 
izpustom v novo okolje. "To pri živa-
lih zmanjša željo po vračanju nazaj 
domov, hkrati pa risi v nov prostor 
vstopijo spočiti in v polni kondiciji," je 
pojasnila Severjeva.

ZA OHRANITEV RISOV POMEMBNO 
SODELOVANJE LOKALNE SKUPNOSTI
Pri projektu LIFE Lynx se zavedajo, da 
je za ohranitev risov pomembno tudi 
sodelovanje s predstavniki lokalne 

Ris Maks že nekaj tednov prav blizu nas
Ris Maks, ki so ga izpustili v snežniških gozdovih junija lansko leto, je prehodil 
pot čez Javornike, Menišijo, Škofjeloško hribovje in Pokljuko. Januarja letos so ga 
opazili v Triglavskem narodnem parku na območju občine Kranjska Gora.

Ris Maks / Foto: A. Pičulin



Lokacije gibanja risa Maksa / Foto: LIFE Lynx
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skupnosti, in vabijo vse zainteresira-
ne, da se aktivno vključite v projektne 
aktivnosti. Svoje videnje lokalnih pri-
ložnosti in potreb lahko podate v okvi-
ru tako imenovanih lokalnih posveto-
valnih skupin. Na ta način lahko tudi 
pomembno prispevate k učinkovitejše-
mu izvajanju projekta in k večji naklo-
njenosti lokalnega okolja k ohranitvi 
risa. Dne 27. januarja je že bilo prvo 
srečanje gorenjske in severnoprimor-
ske lokalne posvetovalne skupine.
"Preko programa Mladi varuhi risa 
sodelujemo tudi z devetimi šolami po 
Sloveniji, med njimi z OŠ Josipa Van-
dota v Kranjski Gori in OŠ 16. decembra 
Mojstrana. Na vsaki šoli bomo imeli 
delavnico ter terenski dan na temo 
ekologije in varstva risa, program pa 
smo skupaj z učitelji prilagodili vsa-
ki šoli posebej tako, da so lahko vanj 
vključili še druge šolske aktivnosti. 
Učitelji, ki niso del programa, lahko 
risa vključijo v pouk tudi preko pri-
ročnika. Ta upošteva učne načrte in 
jim na ta način omogoča, da svojo 
snov podajo na primeru risa. V njem 
so poleg razlage posamezne teme pri-
pravljene tudi različne vaje za učen-
ce v obliki delovnih listov. Dodatnih 
članov lokalnih posvetovalnih skupin 
in kakršnih koli vprašanj bomo zelo 
veseli. Vabljeni ste, da nam pišete na: 
life.lynx.eu@gmail.com," je povabila 
Maja Sever. 

POT RISA MAKSA

Pot risa Maksa je vsak dan bolj zani-
miva. Severjeva je opisala: "Na začetku 
decembra se je ris Maks odpravil iz 
Menišije proti Gorenjski, na območje 
Spodnjih Bohinjskih gora, ampak se 
tam ni ustalil. Pot je nadaljeval naprej 
proti severu v bližino tromeje med Slo-
venijo, Italijo in Avstrijo in se že nekaj 
tednov zadržuje v TNP na območju 
občine Kranjska Gora. Z zanimanjem 
spremljamo njegovo pot, a potihoma 
tudi upamo, da ne bo odšel ven z ob-
močja JV Alp, saj (verjetno) še ni opra-
vil svoje naloge – to je vključitev genov 
v dinarsko JV alpsko populacijo risa.«
Še več informacij o risih in o projektu 
dobite na spletni strani www.lifelynx.
eu oziroma na projektnem Facebook 
in Instagram profilu.

Zaščitite svoj računalnik pred 
virusi!
Virusi in okvare diska lahko v hipu 
uničijo vaše dragocene fotografije in 
pomembne dokumente.

Ne odlašajte!
Pokličite nas, da zaščitimo vaš 
računalnik pred virusi in vam uredi-
mo varnostno kopiranje podatkov.

Cesta železarjev 7a, Jesenice, 
tel. (04) 58-36-444, 

www.3bm.si, 3bm@siol.net
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Zopet selitev, že deveto
Leto s Pohorja je v Kranjsko Goro.
Alpsko smučanje Lisic
Tako rešuje snežno neugodno moro.
A spreminja si še vsebino –

Lisice dvakrat veleslalomsko premagujejo strmino. 
Izbranih letos šest slovenskih je deklet.
So uspešno se uvrstile štiri.
Izvrstno se je izkazala META spet,
Cveti ji bronasta medalja – po lanski maniri.
Adrenalin pomaga naj še ostalim skoro.

Navijači s kavča
MIRA SMOLEJ

57. Zlata lisica
16.–17. januar 2021

MAJA BERTONCELJ

Alpske smučarke so sredi januarja na podkorenski strmini 
nastopile na tekmah svetovnega pokala – na tekmovanju 
za Zlato lisico, ki je bilo v Kranjsko Goro znova prestavljeno 
iz Maribora. 
Pomerile so se v dveh veleslalomih. Obakrat je bila najhi-
trejša Italijanka Marta Bassino, na drugi tekmi pa je na 
stopničke stopila tudi najboljša slovenska smučarka v tej 
zimi Meta Hrovat. Osvojila je tretje mesto. Na prvi tekmi 
je bila deveta. "Moram reči, da je letos, po vseh težavah, ki 
sem jih imela, na stopničke stopiti še toliko lepše, da konč-
no vidim, da nismo delali narobe čez poletje, da smo delali 
trdo, v pravi smeri. Res sem vesela, da sem dobila potrdi-
tev in samozavest. Danes sem se tako kot včeraj, le z ne-
koliko več samozavesti, lotila proge, se odločila za popoln 
napad – in tudi če se dogajajo napake, brez popuščanja. To 
mi je v drugo še toliko bolj uspelo," je po osvojenih stopnič-
kah povedala članica ASK Kranjska Gora. Po prvi vožnji je 
bila četrta. Dobro pripravljenost je po Kranjski Gori potrdi-
la tudi na tekmi svetovnega pokala na Kronplatzu, kjer je 
veleslalom končala na petem mestu. "'Poleg rezultata sem 
najbolj vesela tudi tega, da sem ponovno začutila, da lah-
ko dirkam, da se v bistvu zjutraj zbudim in kar ne morem 
dočakati trenutka, ko stopim na start. To je ta občutek, ki 
sem ga zelo dolgo pogrešala," pa je bil njen komentar po 
tekmi v Italiji, zadnji pred svetovnim prvenstvom.
Svetovno prvenstvo je naslednji velik cilj, največji v sezoni. 
Gostila ga bo Cortina d'Ampezzo v Italiji, potekalo bo od 8. 
do 21. februarja. Hrovatova bo predvidoma nastopila v su-

Domača tekma, nove stopničke Mete Hrovat
Naslednji cilj je svetovno prvenstvo, ki se bo začelo prihodnji teden.

perveleslalomu, alpski kombinaciji, veleslalomu, slalomu 
in na paralelni tekmi. Postava za ekipni paralelni slalom 
pa bo določena na prizorišču. ''Zadnjih nekaj tekem je bilo 
zame zelo pozitivnih. Bila sem tam, kjer želim biti, posle-
dica tega so dobre vožnje. Tega sem si želela že na začetku 
sezone. Stvari se začenjajo zelo lepo sestavljati. V zadnjem 
obdobju imamo kvalitetne treninge. Kar precej sem treni-
rala superveleslalom, seveda moram poleg tega opraviti 
še treninge tehničnih disciplin. Trening vseh disciplin mi 
ustreza, saj lahko tudi iz superveleslaloma prenesem veli-
ko stvari v trening veleslaloma. Je zelo koristno," je poja-
snjevala v torek na novinarski konferenci pred svetovnim 
prvenstvom. Na vprašanje, kaj zanjo glede na to, da ji bolj 
ustreza trda podlaga, pomeni napoved toplejšega vreme-
na, je odgovorila: "Pomembno je, da se ne omejujem, da 
bi rekla, da sem smučarka za trde podlage in delam ne-
potrebno paniko glede razmer ali mehkejšega snega. Ver-
jamem, da se znam prilagoditi. Bomo videli, kakšne bodo 
razmere, sploh za tehnične discipline, saj je do tam še kar 
nekaj časa. Treniramo v Trbižu, vremenske in snežne raz-
mere se spreminjajo in verjamem, da bomo dobili raznoli-
ke podlage za trening in se s tem pripravili na vse, kar nas 
čaka v Cortini." Njena prva disciplina je veleslalom, kot pa 
pravi, zna zelo dobro odpeljati tudi slalom in upa, da bo to 
v prihodnje pokazala tudi na tekmah. 
In pričakovanja pred prvenstvom? "Pokazati, kaj znam, 
in če se mi izide, sem lahko zelo visoko," je odločen odgo-
vor 22-letne tekmovalke iz Podkorena, tudi ambasadorke 
Kranjske Gore.

Meta Hrovat se je pred domačim pragom veselila nove uvrstitve 
na stopničke. / Foto: K. G.
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MAJA BERTONCELJ

Smučarski skakalci so tekme svetovnega pokala pretekli 
konec tedna nadaljevali v Willingenu v Nemčiji. Na prvi 
tekmi v soboto je svojo najboljšo uvrstitev v karieri dosegel 
Bor Pavlovčič. Potem ko je bil po prvi seriji tretji, je na kon-
cu osvojil četrto mesto. 
"Za mano je super dan, dosegel sem najboljšo uvrstitev v 
karieri. Lepo je spet biti med trideseterico, ker sem v za-
dnjem mesecu imel kar nekaj težav. Zelo lepo, da sem se 
sestavil, in upam, da tako nadaljujem," je bil zadovoljen 
športnik iz Mojstrane, tudi ambasador Kranjske Gore, član 
tako imenovanega Team Kranjska Gora. Zaostal je le za 
Norvežanoma Halvorjem Egnerjem Granerudom in Danie-
lom Andrejem Tandejem ter Poljakom Kamilom Stochom. 
Do prve uvrstitve na stopničke so mu zmanjkale slabe štiri 
točke. Na drugi tekmi v nedeljo je bil 15., v skupnem seštev-
ku je napredoval na 18. mesto.
Smučarski skakalci ostajajo v Nemčiji. Ta konec tedna tek-
mujejo v Klingenthalu.

Skočil do rezultata kariere
Bor Pavlovčič je s četrtim mestom dosegel najboljšo uvrstitev v karieri.

Bor Pavlovčič se je uspešno vrnil med najboljše skakalce na 
svetu. / Foto: Bobo

MAJA BERTONCELJ

Sredi decembra so se v Nordijskem 
centru Planica za naslove državnih 
prvakov merili smučarski tekači: prvi 
dan v sprintu v klasični tehniki, drugi 
dan pa še na 10 oziroma 15 kilometrov 
v prosti tehniki. Uspešna sta bila tudi 
brata Benjamin in Vili Črv.
V ženski konkurenci je dvojni naslov 
državne prvakinje osvojila Eva Urevc iz 
ŠD Gorje. Na razdalji je bila Neža Žerjav 
iz ND Rateče - Planica skupno šesta, v 
sprintu pa enajsta. Pri članih je bil v 
sprintu najboljši Janez Lampič (TSK Tri-
glav Kranj), brata Črv iz domačega ND 
Rateče - Planica sta bila na tretjem in 
četrtem mestu. Vili je bil v finalu tretji, 
Benjamin pa četrti. Na razdalji sta bila 
brata Črv v treh zahtevnih in selektiv-

nih krogih po pet kilometrov razred 
zase. Naslov državnega prvaka je osvo-
jil Benjamin. V cilju je imel 51 sekund 
prednosti pred mlajšim bratom Vilijem. 
Drugi so zaostali več kot dve minuti. Kot 
je povedal novi državni prvak, 15 kilo-
metrov v prosti tehniki lahko odteče 
na visokem nivoju in bi lahko tudi v 
mednarodnem merilu naredil kakšen 
soliden rezultat, če bo zato le priložnost. 
Smučarska tekača iz Gozda - Martuljka, 
ki sta tudi športna ambasadorja v okvi-
ru projekta Team Kranjska Gora, sta 
tako pokazala, da sta v dobri formi. 
Vili je v letošnji zimi že tekmoval na 
tekmah svetovnega pokala in bil v ka-
ravani na novoletni tekaški turneji, 
sedaj ga čaka nastop na svetovnem 
prvenstvu do 23 let v Vuokattiju na 
Finskem. V ekipi je tudi Neža Žerjav.

Brata na prvih dveh mestih
Državno prvenstvo smučarskih tekačev v Planici je bilo tudi v znamenju  
bratov Črv.

Benjamin Črv je postal državni prvak na 
15 kilometrov v prosti tehniki. / Foto: arhiv 
Turizma Kranjska Gora
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Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v reviji 
Zgornjesav'c  15. januarja 2021, z geslom KOZOLEC so: 1. in 
2. nagrado, dereze Veriga K.F., Lesce, prejmeta Katka Avgu-
štin iz Kranja in Doroteja Poljanec iz Mojstrane, 3. nagrado, 
knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja, prejme Valentin Jakelj z 
Bleda. Nagrajencem čestitamo.

KARMEN SLUGA

Inštruktorica pilatesa, aerobike in 
joge Ana Kersnik Žvab iz Kranjske 
Gore je v času epidemije covida-19 ure-
sničila svojo dolgoletno željo in vadbo 
preselila na splet. Tako je nastal tečaj 
Devayanilates, ki ga je že predstavila 
na večjih dogodkih in konferencah 
po Sloveniji in tudi v tujini. Gradivo 
je pripravljala dlje časa, zdaj pa je bil 
trenutek pravi še za dokončno izved-
bo tega projekta. Devayanilates skupaj 
z Ano torej po novem lahko vadite v 
udobju svojega doma. "Združuje raz-
lične vadbe: aerobiko, pilates in jogo. 
Z devayanilatesom telo postane bolj 
skladno in gibljivo, predvsem pa po-
maga izgubiti odvečne kilograme in 
oblikovati sanjsko postavo ter biti v 
vrhunski formi. Poleg tega blagodejno 
vpliva na vitalnost sklepov in boljše 
počutje ter zdravje," poudarja Ana Ker-
snik Žvab, ki je pripravila tudi Joga 

akademijo – spletni tečaj, ki omogoča 
varno in pravilno izvedbo joge in jogij-
skih prijemov doma. "Tečaj so potrdili 
strokovnjaki splošne in alternativne 
medicine in omogoča, da dosežete re-
zultate, ki si jih želite," ob tem poudar-

ja Kersnik Žvabova. V spletnem tečaju 
so predstavljeni jogijski prijemi, ki 
se jih je naučila v Sloveniji, Ameriki, 
Španiji, Indiji, Nepalu ... Več informa-
ciji najdete na spletni strani www.de-
vayaniyogadance.com.

Devayanilates pri vas doma

JANKO RABIČ

Pa je smučišče v Mojstrani kljub neugodnim razmeram do-
čakalo obetavnejše čase! Po vrsti zim skorajda brez snega, 
odjug, pomanjkanja nizkih temperatur za izdelavo ume-
tnega snega, za povrh pa še velikih stroškov od 24. januarja 
smučišče obratuje ob upoštevanju vseh ukrepov za prepre-
čevanje širjenja koronavirusa. Najemnik, domači podje-
tnik Janez Zajšek, upa, da se bo epidemiološka situacija 
še izboljševala in da bo snega še nekaj časa dovolj. Smuke 
so se razveselili domačini in okoliški smučarji, predvsem 
tisti, ki jim zadostuje ne preveč zahtevno smučišče. Obra-
tuje vsak dan od 9. do 16. ure, nočna smuka je mogoča od 
17.30 do 20.30. Cene vozovnic tako kot že vrsto let ostajajo 
ugodne. Dnevna vozovnica je 12 evrov, poldnevna 10 evrov, 

Po več letih spet prava smuka v Mojstrani

nočna prav tako 10 evrov. Smučarji morajo ob nakupu vo-
zovnice predložiti negativni test na covid-19 ter spoštovati 
ukrepe, ki so v veljavi. Tudi letos je smučanje za učence 
in dijake iz občine brezplačno, letne otroške vozovnice je 
vsem zagotovila Občina Kranjska Gora. V letošnji zimi je 
v krajih pod Triglavom poskrbljeno tudi za nekaj druge 
zimske rekreacije. Na polju od Mojstrane proti savskemu 
mostu in v Zgornji Radovni so urejene tekaške proge, ob 
smučišču je tudi drsališče. 
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Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K.F., Lesce, 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka, 23. 2. 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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IBIS TRADE, D.O.O., GROSUPLJE, OBRTNIŠKA CESTA 4, GROSUPLJE

BREZPLAČNA OBJAVA/  ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 9, LJUBLJANA


