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DOŽIVITE 
NESKONČNO 

MEHKOBO  
VAŠEGA PERILA −

 PRALNI IN SUŠILNI 
STROJI MIELE

Za popolno nego vašega perila tudi 
v zimskih dneh. Pralne in sušilne 

stroje Miele odlikuje dolga življenjska 
doba, vrhunska kakovost in udobje, 

ki si ga želite samo vi. Za popolne 
rezultate znova in znova in znova. 

Plačilo do  
24  

obrokov 

Podjetje ETIS vam omogoča nakup na 
do 24 obrokov preko hitrega potrošniška 

kredita Summit Leasing brez potrebne 
dokumentacije. Vse informacije in izračun 

za izbrani aparat, so vam na voljo v vseh 
naših salonih. *Ob nakupu pralnega stroja 

W1 TwinDos prejmete polletno zalogo 
pralnega sredstva UltraPhase 1 in 2. 

DARILO ZA VAS*

Vabljeni v salon PE Kranj, Ljubljanska c. 30 | T:  (04) 235 50 50 | www.etis.si
Poskrbeli bomo za strokovno svetovanje po vaši meri. 

Etis_Oglas_PEKranj_SalonPralniSusilni_Miele_173x114,9_Zgornjesavc.indd   1 04/01/2023   16:28
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Na naslovnici: Božično-novoletna 
smuka v Kranjski Gori
Foto: Nik Bertoncelj
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Gorenjski glas,  
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Zgornjesav'c izhaja enkrat mesečno  
v nakladi 17.500 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
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Zbrani na ustanovni seji

Konstitutivno sejo občinskega sveta je 
vodila najstarejša izvoljena občinska 
svetnica Branislava Vovk. Poročilo Ob-
činske volilne komisije in na seji iz-
voljene tričlanske mandatne komisije 
(Tomaž Petrovič, Blaž Veber, Franci 
Koražija) o izidu volitev v občinski svet 
in volitev župana je bilo brez poseb-
nosti. Občina Kranjska Gora je imela 
osem županskih kandidatk in kandi-
datov, novo županjo je dobila v dru-
gem krogu lokalnih volitev, ko sta se 
pomerila Henrika Zupan, ki je prejela 
60,34 odstotka glasov volivcev, in Blaž 
Veber, ki so mu volivci namenili 39,66 

odstotka glasov. Volilna udeležba v 
drugem krogu volitev je bila 52,22-od-
stotna, v prvem krogu 58,04-odstotna.
V občinskem svetu za obdobje 2022–
2026 je največ mandatov (pet) dobila 
lista Živimo v dolini. Izvoljeni občin-
ski svetniki so Henrika Zupan, Tomaž 
Petrovič, Eva Macun, Jernej Legat in 
Polonca Bačnar. S štirimi mandati 
ji sledi Alpska lista, izvoljeni so Blaž 
Veber, Tjaša Prusnik, Blaž Lavtižar in 
Branislava Vovk. SDS ima dva manda-
ta s svetnikoma Bogdanom Janšo in 
Sonjo Kavalar. Po en mandat so dobili 
Ena Girandon (Gibanje Svoboda), Blaž 
Knific (Lista Blaža Knifica), Uroš Ko-
pavnik (NSi – Krščanski demokrati), 

Franci Koražija (SD) in Klavdija Gom-
boc (lista Zgornjesavci za Zgornjesav-
ce). Ker je bila Henrika Zupan izvolje-
na za županjo, bo stekel postopek za 
nadomestnega občinskega svetnika iz 
kvote liste Živimo v dolini.
Dosedanji župan Janez Hrovat, ki je 
občino vodil dva mandata, je svoji 
naslednici predal župansko verigo, 
županji in občinskim svetnikom je če-
stital za njihovo izvolitev. Kot je dodal, 
bo mandat zahteven, kot je zahtevna 
že sama občina po svoji protokolarni, 
gospodarski in turistični vlogi. Verja-
me pa, da bodo vsi delali v dobro ob-
čanov, »vsa pričakovanja so od danes 
naprej usmerjena v vas«.

SUZANA P. KOVAČIČ

Stojijo (od leve): Uroš Kopavnik, Tjaša Prusnik, Bogdan Janša, Branislava Vovk, Klavdija Gomboc, Jernej Legat, Henrika Zupan, Blaž 
Knific, Polonca Bačnar, Tomaž Petrovič in Blaž Lavtižar, sedijo (od leve): Ena Girandon, Blaž Veber, Eva Macun, Franci Koražija in Sonja 
Kavalar. / Foto: Nik Bertoncelj

Na konstitutivni seji občinskega sveta v sredo, 14. decembra 2022, so potrdili 
mandate novoizvoljenih občinskih svetnikov in mandat nove županje Henrike 
Zupan, ki bo župansko funkcijo opravljala poklicno, takoj ko zaključi delo na 
sedanjem delovnem mestu.
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Henrika Zupan se je v svojem prvem 
nagovoru kot županja zahvalila vsem 
za podporo in dodala, da se veseli do-
brega sodelovanja. »Prepričana sem, 
da bomo delali konstruktivno v dobro 
vseh občanov, v dobro naše Kranjske 
Gore.«

KDO JE NOVA ŽUPANJA
Henrika Zupan je bila rojena na Jese-
nicah, kjer je obiskovala osnovno šolo 
in gimnazijo. »Na prehodu iz prvega v 
drugi letnik gimnazije sem se s starši 
preselila na Belco, kjer z družino živim 
še danes. Sem mama dveh odraslih 
otrok in tudi že babica,« je povedala.

Po izobrazbi diplomirana ekonomist-
ka je svojo poslovno pot začela leta 
1989 v Iskri Unitel na Blejski Dobravi, 
potem se je to podjetje preimenovalo 
v Eleko – in tam je delala približno 
devet let. »Potem sem poslovno pot 
nadaljevala v Kranjski Gori kot vodja 

financ in računovodstva v novousta-
novljenem podjetju Komunala Kranj-
ska Gora. Leta 2001 sem bila imeno-
vana za direktorico tega podjetja, 
to funkcijo sem opravljala štiri cele 
mandate, potem pa sem bila v skla-
du z zakonom o delovnih razmerjih 
zaposlena nazaj kot vodja financ in 
računovodstva.«
Župansko funkcijo bo opravljala po-
klicno, takoj ko zaključi delo na se-
danjem delovnem mestu. »V Komu-

nali Kranjska Gora moram zaključiti 
svoje obveznosti, to je zaključni ra-
čun, izdelava bilance, in pričakujem, 
da bom nekje konec marca, morda 
konec aprila, zanesljivo pa s prvim 
majem začela delo županje opravlja-
ti poklicno. Treba pa je najprej neko 
delo zaključiti do konca.«

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE 
Z JAVNIM RAZPISOM
Kot je še povedala Zupanova, bodo 
direktorja ali direktorico občinske 
uprave izbrali z javnim razpisom, 
na tem mestu pričakuje strokovno 
podkovanega, sposobnega in zau-
panja vrednega človeka. Rok za pri-
jave razpis se je iztekel 6. januarja. 
»Vem tudi, da me v skladu s predpisi 
čaka, da prvega podžupana ali pod-
županjo imenujem v kratkem času, 
za drugega se bom odločila kasne-
je.« Naslednja seja občinskega sveta 
bo v sredo, 11. januarja. »Ker mora-
mo sprejeti spremembo pravilnika 
za plačevanje parkirnine, bo ta seja 
organizirana tako hitro. Občanom 
smo obljubili, da bo parkiranje zanje 
brezplačno, in to moramo urediti.« 
Obravnavali bodo tudi letni program 
kulture in športa, cene storitve Po-
moči na domu, snemanje sej občin-
skega sveta ...

V Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in 
imenovanja so bili imenovani 
Tomaž Petrovič (predsednik), 
Eva Macun (podpredsednica) 
ter člani Sonja Kavalar, Blaž 
Veber in Uroš Kopavnik.

Janez Hrovat predaja župansko verigo svoji naslednici Henriki Zupan. / Foto: Nik Bertoncelj

Čim več večinske podpore dobrim projektom naj bo tudi popotnica v nov mandat. 
/ Foto: Nik Bertoncelj
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1. Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 
4280 Kranjska Gora 

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med 
katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih priredi-
tvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, 
brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opre-
me, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter 
ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih 
javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora, ven-
dar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, 
izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter družbenega 
življenja v občini, dostopnosti 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, 

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 oziroma so njihovi programi v letu 2023 na kakr-
šenkoli način že financirani iz proračuna Občine Kranj-
ska Gora,

•  gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezni-
ki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, 
podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o 

gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih de-
javnost je pridobitnega 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 oziro-
ma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na 
območju občine Kranjska Gora;

•  da programi oziroma projekti omogočajo vključeva-
nje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz občine 
Kranjska Gora; 

•  da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofi-
nancirani iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 
2023 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni 
razpis Občine Kranjska Gora za leto 2023;

•  da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov  
ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire finan-
ciranja; 

•  da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov 
oziroma projektov na področju, za katero se prijavljajo; 

•  da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje 
za delo; 

•  da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o in-
tegriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 
69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22) 
neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, za-
stopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar 
Občine Kranjska Gora ali družinski član tega funkcio-
narja. Funkcionar 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:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2023 (Uradni list RS št. 157/2022)  
županja 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 2023 – 
Pokroviteljstva županje
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Prijavitelji, katerih vloge bodo točkovane z manj kot 50 toč-
kami, nimajo pravice do proračunskih sredstev.

6. Vsak prijavitelj lahko na razpis prijavi največ dva progra-
ma 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 2023, in sicer najkasneje do 25. 11. 2023.

9. Razpisni rok: Razpis se začne naslednji dan po objavi na 
spletni strani www.obcina.kranjska-gora.si in v glasilu Zgor-
njesav’c ter je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje 
do 15. 10. 2023. V primeru predčasne porabe sredstev bo ob-
vestilo o zaključku razpisa objavljeno na spletni strani občine. 

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

11. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na ob-
razcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na 
spletni strani www.obcina.kranjska-gora.si. 
Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Ob-
čina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, v 
zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis pokrovi-
teljstva županje 2023« 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 županja (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 20. 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 8 dneh od od-
piranja vlog pisno pozvala, da jih v 15 dneh po prejemu 
poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v na-
vedenem 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.

•  Če komisija meni, da posamezni program oziroma projekt 
izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delo-
vanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev 
oziroma je pomemben za občino, lahko takemu progra-
mu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk.

•  Na podlagi izdanih sklepov se sklene pogodba med pri-
javiteljem in Občino Kranjska Gora. 

Odpiranje vlog ni javno.

Številka: 610-3/2022-3
Datum: 4. 1. 2023                             Henrika Zupan, ŽUPANJA

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 % lastnih sredstev: 

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
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Župani občin Zgornje Gorenjske so se 
tik pred koncem leta zbrali na prvi re-
dni koordinaciji po lokalnih volitvah. 
Na srečanju so se enotno zavzeli za 
ohranitev mreže nujne medicinske 
pomoči (NMP). Ob tem se zavzemajo 
tudi za vzpostavitev dodatnega sate-
litskega urgentnega centra in reševal-
ca na motorju, ki bi zagotavljal pravo-
časno pomoč v poletni gneči.

SPREMEMBE LE, ČE SO NA BOLJE
»Če se bo karkoli spreminjalo, se mora 
spreminjati na bolje, ne na slabše,« so 
zato poudarili župani. Enako je tudi 
stališče županje Kranjske Gore He-
nrike Zupan. »Vztrajamo pri tem, da 
mora obseg nujne medicinske pomoči 
ostati vsaj na takšnem nivoju, kot je 
sedaj,« je povedala po srečanju. Reor-
ganizacija NMP po osnutku predloga 
delovne skupine ministrstva bi pome-
nila velik korak nazaj, je prepričana.
Ob tem je poudarila, da v Kranj-
ski Gori pričakujejo tudi uresničitev 
obljube, da dobijo stalno reševalno 
vozilo. »Naši dve zdravnici, ki deluje-
ta v kranjskogorskem zdravstvenem 
domu, sta preobremenjeni, pritisk 
na obe stalni ambulanti je zelo velik. 
Zato se zavzemamo tudi za to, da bi se 
v času sezone v Kranjski Gori vzposta-
vila dodatna turistična ambulanta. V 
ta namen bo v proračunu nekaj sred-
stev zagotovila tudi občina.«

ZA HITRO IN KAKOVOSTNO OSKRBO
Kot je po koncu srečanja povedal novi 
župan Jesenic Peter Bohinec, bodo žu-
pani Zgornje Gorenjske na ministr-
stvo za zdravje poslali enoten dopis z 

zahtevami, da se mreža NMP ohrani 
in nadgradi ter prebivalcem regije za-
gotovi ustrezna kakovostna in časov-
no dovolj hitra zdravstvena oskrba.
Župani tako predlagajo nadgradnjo 
sistema NMP z dodatnim satelitskim 
centrom na Bledu, boljšo mrežo NMP 
v poletnem času in reševalcem na 
motorju, ki bi zagotovil ustrezen do-
stopni čas v času poletnih prometnih 
zastojev.

PODPORA ŽUPANA IN DRŽAVNEGA 
SVETNIKA
Enotno stališče je podprl tudi žirovni-
ški župan Leopold Pogačar in dodal, 
da bodo zadeve strokovno argumen-
tirali, podkrepili s statistiko in podali 
tudi konkretne predloge za izboljša-
nje. Pogačar sicer verjame, da bodo 
pristojni zadevo še enkrat temeljito 

premislili. Če pa bi vendarle vztrajali 
pri predlogu, ki je pred novim letom 
prišel v javnost, pa bi kot predstavnik 
lokalnih interesov Zgornje Gorenjske 
v državnem svetu sprožil ustrezne 
postopke, je zagotovil in dodal, da pri 
tem računa tudi na podporo zgornje-
gorenjske kolegice v državnem svetu, 
pristojne prav za področje zdravstva, 
Monike Ažman.

MARJANA AHAČIČ

Zgornjegorenjski župani so prvo srečanje po lokalnih volitvah tik pred koncem leta 
namenili prav problematiki mreže nujne medicinske pomoči. Ta mora ostati vsaj v 
obsegu, kakršen je sedanji, je po srečanju poudarila tudi Henrika Zupan.  
/ Foto: Aleš Senožetnik

»Naši dve zdravnici sta 
preobremenjeni, pritisk na 
obe stalni ambulanti je zelo 
velik. Zato se zavzemamo 
tudi za to, da bi se v času 
sezone v Kranjski Gori 
vzpostavila dodatna turistična 
ambulanta.«

Zgornjegorenjski župani odločno proti krčenju 
mreže nujne medicinske pomoči
Tudi zgornjegorenjski župani so se odločno zavzeli za ohranitev mreže nujne 
medicinske pomoči. Zlasti so poudarili dejstvo, da gre na Zgornjem Gorenjskem za 
območje, ki je pogosto težko dostopno in kjer se v času turistične sezone število in 
gostota prebivalcev zelo povečata.
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V podjetju SIJ Acroni, največji družbi 
v Skupini SIJ, so ob koncu lanskega 
leta praznovali tridesetletnico obsto-
ja. V jubilejnem letu so podelili tudi 
Pantzevo priznanje za življenjsko delo 
v metalurgiji in sorodnih vedah. To 
prestižno priznanje je pripadlo Slavku 
Kanalcu iz Kranjske Gore, nekdanje-
mu glavnemu direktorju družbe SIJ 
Acroni, danes pa izvršnemu direktor-
ju za proizvodnjo, tehnologijo in inve-
sticije Skupine SIJ. Slavko Kanalec je 
finančno nagrado, ki jo je prejel sku-
paj s priznanjem, podaril Osnovni šoli 
Koroška Bela za delovanje podjetni-
škega in tehničnega krožka, s čimer 
bi rad spodbudil zanimanje otrok za 
tehnične vede.

UTEMELJITEV PRIZNANJA
»Slavko Kanalec je izjemen in pri-
znan strokovnjak na področju meta-
lurgije, ki je od študija vse do danes 
ostal zvest Skupini SIJ. S poglobljenim 
razmišljanjem in razumevanjem 
tehnoloških proizvodnih procesov je 
ključno prispeval k optimizaciji šte-
vilnih procesov, usmerjanju razvoja 
ter posledično k povečevanju konku-
renčnosti. Vseskozi veliko pozornosti 
namenja področju varnosti in zdrav-
ja pri delu, aktivno je sodeloval tudi 
pri uvajanju sistema stalnih izboljšav 
in inovacij, ki ga z vso predanostjo 
usmerja še danes. Z njegovo pomo-
čjo smo prišli do pomembnih inova-
cij, ki jih je prepoznala in nagradila 
tudi Gospodarska zbornica Slovenije. 
Je avtor in soavtor številnih strokov-
nih člankov s področij optimizacije 
tehnologije izdelave jekel in razvoja 
novih jekel, družbene odgovornosti 
industrijskih podjetij, prehoda jeklar-
stva v nizkoogljične tehnologije, kro-

žnega gospodarstva in inovativnos-
ti,« so zapisali v utemeljitvi podelitve 
Pantzevega priznanja 2022.
SIJ Acroni Pantzevo priznanje pode-
ljuje najzaslužnejšemu posamezniku, 
ki je s svojim delovanjem še posebno 
zaznamoval razvoj in rast železar-
stva na Jesenicah ter z življenjskim 
delom v metalurgiji in drugih dejav-
nostih pomembno vplival na rast in 
poslovno uspešnost družbe. Pantzevo 
priznanje je dobilo ime po Lambertu 
Pantzu, tehničnem direktorju Kranj-
ske industrijske družbe.

SLAVKOV ŽIVLJENJSKI MOTO
»Vedno sem občudoval ljudi, ki so v 
svojem življenju hoteli in tudi nare-
dili nekaj več. Pa ne zaradi denarja in 
slave, pač pa zaradi preproste želje po-
magati človeštvu živeti bolje, lepše in 
laže. Preganja me misel, da talentov, 

ki so mi bili podarjeni, ne bom znal 
in mogel v polnosti izkoristiti. Poleg 
tega, da je življenje lepo in zanimivo, 
je tudi prekratko – in včasih se zgro-
zim, ko pomislim, da veliko stvari, 
ki me res zanimajo, ne bom utegnil 
raziskati in spoznati. Kljub vsemu 
poskušam vsak dan uživati v razisko-
vanju novih področij in bogatiti svoja 
spoznanja o naravi in tehniki. Živi-
mo v norem, pa vendarle čudovitem 
svetu, kjer je dostopnost informacij 
otročje lahka in znanje je dosegljivo 
širokemu krogu zemljanov. Ljudje 
smo kot sveče. Počasi izgorevamo in 
s svojo svetlobo poskušamo pregnati 
temo. Gorivo je znanje, ki ga moramo 
nesebično deliti z drugimi. Obenem 
pa se je treba vsak dan boriti proti 
sebičnosti, ki je osnovni vzrok za vse 
gorje na tem svetu,« je svoje misli 
povzel Slavko Kanalec.

SUZANA P. KOVAČIČ

Slavku Kanalcu (desno) je Pantzevo priznanje predal mag. Branko Žerdoner, glavni 
direktor družbe SIJ Acroni, ter mu kot prvi čestital za izjemen doprinos k razvoju družbe. 
/ Foto: Vidmar

Pantzevo priznanje z dobrodelno noto
To prestižno priznanje je pripadlo Slavku Kanalcu, nekdanjemu glavnemu 
direktorju družbe SIJ Acroni, danes pa izvršnemu direktorju za proizvodnjo, 
tehnologijo in investicije Skupine SIJ.



Priprave na osrednjo prireditev Pusti-
te nam ta svet so potekale že dopol-
dne na dan pred praznikom. Učenci 
so pekli potico in piškote, pripravljali 
darilca za obiskovalce, krasili šolske 
prostore, devetošolci so pripravljali 
stojnico s svojimi izdelki. Šolska te-
lovadnica je bila na popoldanski pri-
reditvi nabito polna. »V zadnjih treh 
letih se je naš skupni svet postavil 
na glavo. A ne glede na vse je vsak 
od nas imel in ga še vedno ima: svoj 
svet. To je lahko prostor v domišljiji, 
kamor lahko pobegnemo tako v sla-
bih dneh kot v najlepših trenutkih ... 
A še pomembnejše je, da so naši sve-
tovi prostori, kjer smo slišani.« Kot je 
še lepo pozvala ravnateljica šole Darja 
Pikon, stremimo k temu, da postane 
naš svet spet pristen, nepopačen in 
prijazen. »Prisluhnimo ljudem okrog 
sebe, spoštujmo njihove ideje in nji-
hove sanje, saj le tako lahko ustvari-
mo lep svet za vse nas. Kaj takšnega 
si vsak od nas tudi zasluži. Sama v to 
neizmerno verjamem. Verjamem, da 
to verjamejo in si zaslužijo tudi naši 
otroci.« Pikonova se je zdaj že nekda-

njemu občinskemu vodstvu in svetni-
kom zahvalila za nov prekrasen vrtec, 
igrišče ob šoli ter za dobro sodelova-
nje, ob tem iskreno verjame, da bodo 
dobro sodelovali tudi z novo županjo 
in svetniki. Pozdravne besede je na-
menila tudi članom ZB za vrednote 
NOB Dovje - Mojstrana s predsednico 
Sonjo Mirtič in prijateljem iz Srbije ob 
njihovem obisku.
Na prireditvi se je podžupan Bogdan 
Janša zahvalil vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli, da imajo v Mojstrani da-
nes prelep objekt. Kot je pojasnil, je 
bila investicija v vrtec skupaj z zuna-
njim igriščem vredna okrog 2,2 mili-
jona evrov, od tega je bil dober milijon 
evrov sofinanciran iz nepovratnih dr-
žavnih sredstev.
Ob dnevu Krajevne skupnosti (KS) 
Dovje - Mojstrana so člani ZB za vre-
dnote NOB Dovje - Mojstrana spomni-
li na dogodke pred osemdesetimi leti: 
na uničenje vstaj v Karavankah, na 
smrt devetih ustreljenih domačinov v 
Dragi leta 1942, še 17 zajetih očetov in 
fantov je istega leta umrlo v koncen-
tracijskih taboriščih. V poklon njiho-
vemu spominu so pripravili spomin-
sko uro, v šoli pa se pridružili osrednji 

prireditvi Pustite nam ta svet. »Težko 
si predstavljamo trpljenje vseh, ki jih 
je vojna doletela na domovih, pognala 
v boj, izgnanstvo, begunstvo, v zapo-
re in koncentracijska taborišča. Na 
drugi strani njihovih hrabrih dejanj, 
poguma in moči. Zaradi vseh teh do-
godkov so se krajani odločili, da KS 
Dovje - Mojstrana 16. decembra pra-
znuje krajevni praznik, šola nosi ime 
po dnevu upora, Ulica Alojza Rabiča se 
imenuje po padlem prvoborcu,« je po-
jasnila Sonja Mirtič.

SUZANA P. KOVAČIČ

Glasbeno-gledališko predstavo so pripravili pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora. Na odru se jim je pridružil tudi 
učiteljski pevski zbor. / Foto: Nik Bertoncelj

V telovadnici Osnovne šole (OŠ) 16. decembra Mojstrana so na predvečer 
krajevnega praznika in dneva šole po premoru zaradi epidemije znova 
organizirali prireditev v živo pred številnim občinstvom.

Nagovor ravnateljice Darje Pikon  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Dan šole in dan krajevne skupnosti
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Ob nedavnem adventnem času je To-
maž Pšenica povabil na izleta v Šoštanj 
in Zagreb, kamor so se s polnim avto-
busom članov in simpatizerjev KUD 
Jaka Rabič Dovje - Mojstrana odpravili 
na Miklavžev dan. Kot je v imenu iz-
obraževalne skupine KUD Jaka Rabič 
Dovje - Mojstrana povedala Metka 
Kern Trček, so si na poti proti Zagrebu 
ogledali Otok pri Dobravi (Gutenwerth), 
ki so ga s Tomažem obiskali že pred 
šestimi leti v sklopu projekta Poiščimo 
korenine naših krajev. »Gre za enega 
največjih trgov v srednjem veku na Do-
lenjskem. Kraj je bil v lasti freisinških 
škofov, imeli so kovnico denarja, več 
cerkva, sodnika, pristanišče na Krki. 
Od tod so freisinški škofje v Mojstrano 
naselili dolenjske kmete, kar se še da-
nes pozna v lokalnem narečju (brejg, 
mlejk, snejg ...).«
V Zagrebu so obiskali veleposlaništvo 
Republike Slovenije na Hrvaškem, kjer 
je veleposlanik Gašper Dovžan, doma-
čin iz Mojstrane. »Obdarili smo jih z 
božično smrečico izpod Triglava, s čip-

ko Aljaževega stolpa, domačo potico in 
izvodom knjige Triglavske pripovedke. 
Na ambasadi, kjer smo se zadržali do-
bro uro, so nas gostoljubno sprejeli. 
Najprej nas je prijazno nagovoril naš 
gostitelj, domačin Gašper, na katerega 
smo zelo ponosni. Čestitali smo mu 
in mu zaželeli uspešno diplomatsko 
vodenje. Nato je ob okusni pogostitvi 
tekel prijeten in sproščen pogovor,« je 
povzela Metka Kern Trček.
Z avtobusom so prevozili hrib Medve-
dnico in se odpeljali do Sljemena. »Še 
vožnja čez Pantočak, razkošni predel 
Zagreba, in že smo uživali na adven-
tnih stojnicah. Tomaž nas je popeljal 
skozi Zagreb, skozi preteklost in se-
danjost hrvaške prestolnice. Občudo-
vali smo spomenik kralja Tomislava, 
galerijo, Trg bana Jelačića, katedralo, 
vzpenjačo. Pa še sprehod mimo Sabo-
ra in Banskih dvorov ...«
Metka Kern Trček, udeleženka tega iz-
leta v pripravah in stikih z udeležen-
ci, je še dejala, da društvene strokov-
ne ekskurzije S Tomažem … potekajo 
od leta 2007 in se jih je nabralo že 25. 
»Tomaž nam je razkazal številne kraje 

v naši lepi domovini in zunaj njenih 
meja. Z njim smo dvakrat s polnim 
avtobusom obiskali Dunaj, Bratislavo, 
Benetke, Innichen, Freising, Munchen 
… Darila s pozdravi izpod Triglava smo 
ponesli na veleposlaništva v Vatikan, 
Bratislavo in na Dunaj. Z nekaterimi 
bližnjimi in oddaljenimi kraji nas po-
vezuje šest stoletij preteklosti našega 
kraja, druge smo obiskali, ker nas z 
njimi povezujejo velike osebnosti na-
šega kraja: oče naroda Jakob Aljaž, 
dramska in filmska igralca Julka Sta-
rič in Rudi Kosmač. Na vsakem izletu 
nam Tomaž Pšenica s strokovnim in 
srčnim vodenjem odpre okno, skozi 
katero iz svojega domačega kraja po-
gledamo v svet.«
Upajo, da bodo še naprej pripravljali 
strokovne ekskurzije. Tomaž Pšeni-
ca, svetovni turistični vodnik in po-
potnik, kot ljubitelj domačega kraja 
ostaja zvest domačemu kulturnemu 
društvu. Z nedavnim predavanjem z 
naslovom Karibski valovi, podprtim 
z živo glasbo skupine Projekt, je odprl 
nove prireditve v letu 2023 na Dov-
škem odru.

SUZANA P. KOVAČIČ

Obiskali so veleposlanika Gašperja Dovžana. / Foto: arhiv društva

Pri veleposlaniku v Zagrebu
Člani in simpatizerji KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana so na izletu v Zagrebu 
obiskali tudi veleposlanika Republike Slovenije na Hrvaškem, Gašperja Dovžana 
iz Mojstrane.



Prvi koncert je bil 26. decembra 2022, na praznik dneva 
samostojnosti in enotnosti, v dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori. Spet je obogatil decembrska praznična dogajanja v 
Zgornjesavski dolini in razveselil vse ljubitelje tovrstne 
glasbe. Godbeniki so pod vodstvom dirigenta in umetni-
škega vodje Dejana Rihtariča poskrbeli za vrhunsko izved-
bo zahtevnega programa. V prvem delu je obsegal znane 
skladbe, ki so jih pred desetletji prepevali velikani različ-
nih glasbenih zvrsti, Frank Sinatra, Elvis Presley, Micha-
el Jackson in drugi, v drugem delu so zaigrali praznično 
obarvane božične in novoletne skladbe. Pomembno je pro-

gram obogatila gostja Neisha, ki je še enkrat dokazala, da 
je odlična pevka, skladateljica in klaviaturistka. Koncert 
je Občina Kranjska Gora podarila vsem občankam in ob-
čanom za praznične decembrske dni. Nova županja He-
nrika Zupan je v pozdravnih besedah izrazila veselje, da 
se je glasba spet vrnila v dvorano, vsem je zaželela zdravo, 
srečno in zadovoljno leto 2023. Drugi novoletni koncert so 
godbeniki izvedli 27. decembra na Jesenicah.

JANKO RABIČ

V ponedeljek, 26. decembra 2022, na dan samostojnosti in enotnosti, so godbeniki nastopili v dvorani Vitranc v Kranjski Gori.  
/ Foto: Nik Bertoncelj

Dovški oder pri KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana je v novo leto 
2023 vstopil delavno. Po uspešnici Kar bo, pač bo, ki je nasme-
jala širok krog gledalcev, so igralci sredi vnetih priprav na novo 
predstavo, tokrat z resnejšo vsebino. Naslov je Noben ptič nima 
perutnic naprej, to je zgodba o Janezu Poldi po pripovedovanju 
njegove žene Malči Polda. Skozi predstavo bodo gledalci spo-
znali mladost, uspehe, vzpone in padce najboljšega smučar-
skega skakalca po drugi svetovni vojni, domačina iz Mojstrane. 
Igralska zasedba bo od mladih do odraslih, mlajši rod Dovške-
ga odra bodo zastopali Jakob Berce ter Julija in Florijan Krisch, 
odrasli nastopajoči bodo Nina Luks Šuvak, Boštjan Bogataj, 
Roman Veber in Marsel Gobmoc, ki je tudi režiser predstave. 
»Resnična zgodba bo poleg domačinov pritegnila tudi druge 
športne navdušence in tiste, ki imajo radi malo drugačne gleda-
liške predstave. To bo poklon velikemu domačemu športniku, 
predstava pa sovpada tudi z začetkom svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju v Planici,« poudarja režiser. Premiera bo 
v petek, 27. januarja, ob 19. uri v Aljaževem prosvetnem domu 
na Dovjem, ponovitev bo v nedeljo, 29. januarja, ob 19. uri. J. R.

Nova premiera Dovškega odra

Člani Pihalnega orkestra Jesenice - Kranjska Gora so z novoletnima koncertoma 
zaokrožili še eno bogato leto delovanja, kvalitetne rasti in uspešnih nastopov.

Z zvoki godbenikov v novo leto

Nova županja Henrika Zupan je izrazila veselje, da se je glasba 
vrnila v dvorano. / Foto: Nik Bertoncelj

Program je obogatila gostja Neisha. / Foto: Nik Bertoncelj
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Maja 2018 je Smučarska zveza Slovenije 
na kongresu Mednarodne smučarske 
zveze v Grčiji zasluženo dobila orga-
nizacijo FIS svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju Planica 2023. Od 
21. februarja do 5. marca 2023 bodo v 
Dolino pod Poncami uprte oči svetovne 
javnosti. Slovenijo bo obiskalo 2500 
športnikov in spremljevalcev iz več kot 
60 držav, razglasili bomo 24 svetovnih 
prvakov in še dvakrat toliko prejemnikov 
srebrnih in bronastih odličij v treh disci-
plinah: v teku na smučeh, nordijski kom-
binaciji in smučarskih skokih. Čaka nas 
največji dogodek v zgodovini Repub-
like Slovenije. Za dva tedna bo Slovenija 
postala središče svetovnega športa. 

Svetovno prvenstvu v nordijskem 
smučanju je izjemna priložnost, da se 
Slovenija v svetu prikaže kot inovativna 
država in postavi nove standarde orga-
nizacije svetovnih prvenstev. Imamo vi-
soko raven organizacijsko-izvedbenega 
znanja, kar nam priznavajo vsi, ki vsako 
leto prihajajo na finale svetovnega po-
kala v smučarskih skokih v Planico in 
vsako drugo leto na tekme FIS svetovne-
ga pokala v teku na smučeh. 

Na svetovnem prvenstvu bo v ospredju 
tudi koncept trajnosti in sobivanja z 
naravnim okoljem. Brez sodelovanja z 
lokalno skupnostjo in državo pa izved-
ba tako zahtevne športne prireditve ne 
bi bila mogoča. Organizatorji si želimo 
zelene Planice, ključni ukrepi, da to 
skupaj dosežemo, pa bodo vezani na 
preprečevanje uporabe plastike za en-
kratno uporabo. 

V Planici parkirnih mest ne bo. Glavna 
vstopna točka bo na Ledinah. Obiskov-

alce bomo o tem sproti obveščali, obe-
nem pa jih bomo prosili, da to sprejmejo 
kot nujno tako z vidika trajnosti kot lo-
gistike. Ker bo poskrbljeno za zabavo 
tudi zunaj športnega prizorišča, bo spre-
hod do Planice iz Kranjske Gore ali Ledin 
zagotovo tudi zabaven. 

Uspešnost svetovnega prvenstva bo 
prispevala tudi k razvoju smučarskega 
športa, predvsem nordijskih disciplin 
v Sloveniji. Nastop slovenskih športnih 
junakov na svetovnem prvenstvu, ki po-
teka na domačih tleh, pred domačimi 
navijači, predstavlja zanje enega od vr-
huncev športne kariere in motivira nove 
rodove mladih športnikov. 

Kranjska Gora bo v času svetovnega 
prvenstva tudi prizorišče otvoritvene 
slovesnosti in svečanih večernih podel-

itev odličij. Številni dogodki in glasbeni 
nastopi, ki bodo potekali vzporedno s 
tekmovalnim programom in se bodo 
zvrstili na različnih prizoriščih, bodo prav 
tako velik magnet za obiskovalce. 

Tekmovalce, njihove spremljevalne 
ekipe in obiskovalce bo pozdravila tudi 
Vita, uradna maskota FIS svetovnega 
prvenstva v nordijskem smučanju. Je 
dekle sijočega pogleda in z neverjet-
nim smislom za nordijske športe. Je 
postavna čaplja, ki zna teči in leteti in se 
neustrašno spopada z zimo. Ime je dobi-
la zaradi izrednega veselja do življenja. 
Njeno daljše ime je Viktorija in skriva 
neizmerno željo po zmagovanju. 

Neponovljive priložnosti, skupni cilji in 
nastop največjih imen zimskega športa 
v Sloveniji. Predstavitev Slovenije kot 
države z izjemno naravno in kulturno 
dediščino, turistično ponudbo in srčnimi 
in gostoljubnimi prebivalci. Vse to in še 
več je Planica 2023.

Največji športni dogodek v zgodovini 
Slovenije, na katerem ne smeš man-
jkati tudi ti! Ne zamudi spektakla in 
skoči po vstopnice na Eventim, Petrol 
in Kompas.

Priprave na FIS svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju Planica 2023 so v polnem teku! 
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Dobri obeti 
tudi za naprej

Med gosti je bilo ogromno Italijanov, 
Avstrijcev, Nemcev in Slovencev, za-
radi silvestrovanj na prostem pa tudi 
veliko dnevnih obiskovalcev, je pove-
dala Mojca Mežek iz Turizma Kranj-
ska Gora. V Kranjsko Goro je seveda 
številne pritegnilo tudi urejeno smu-

čišče. »Proge so urejene, za smučarje 
je bila zaprta le FIS proga na Vitran-
cu, ki so jo pripravljali za tekmo Zlata 
lisica,« je pojasnila in poudarila, da 
imajo velike športne prireditve velike 
multiplikativne učinke na turistično 
gospodarstvo. Kot pravi, je vsem žal 
le, da zima (še) ni postregla z obilnejšo 

snežno odejo. »Ves spodnji del doline 
je zelen, tako da v Mojstrani ni ne dr-
sališča ne tekaških prog,« je povedala. 
Proge za tek na smučeh pa so ureje-
ne v okolici Rateč, Planici in Tamarju 
ter proti Italiji. Obratuje tudi smučišče 
Velika dolina, kjer so posodobili sis-
tem zasneževanja.

Med prazniki je 
bila Kranjska Gora 
dobro obiskana, med 
obiskovalci pa tako 
tujci kot tudi domači, 
slovenski gostje. Obeti za 
nadaljevanje sezone so za 
zdaj dobri.

MARJANA AHAČIČ
Kranjska Gora je bila med nedavnimi prazniki lepo obiskana. / Foto: Mateja Rant
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V okviru projekta so najprej definira-
li projektno in delovno skupino, med 
oktobrom in decembrom pa organi-
zirali različne aktivnosti. Kot je poja-
snila koordinatorica projekta Kranj-
ska Gora Vrhunsko Tamara Smolej: 
»Turizem Kranjska Gora je v sodelo-
vanju s podjetjem Provital organiziral 
brezplačne skupinske delavnice za vse 
lokalne ponudnike, ki želijo svoje iz-
delke in storitve vključiti v shemo KBZ 
Kranjska Gora Vrhunsko in pridobiti 
certifikat lokalne kakovosti. Prve tri 
delavnice so bile namenjene predsta-
vitvi sistema KBZ po modelu Izvorno 
slovensko za prvi nivo vzpostavljanja, 
in sicer za tri različne skupine: za 
rokodelske izdelke in izdelke unika-
tnega in industrijskega oblikovanja, 
pridelke in živilske izdelke ter jedi in 
pijače, postrežene na gostinski način. 
Delavnice je vodila dr. Tanja Lešnik 
Štuhec. Pogled na trende v stroki, oce-
njevanje in pričakovano kakovost lo-
kalnih izdelkov so s krajšimi prispev-
ki predstavili tudi člani ocenjevalne 
komisije prof. dr. Janez Bogataj, mag. 
Marlena Skvarča, Mojca Polak in dr. 
Jana Vilman.«
Organizirana je bila tudi delavnica za 
zapis zgodbe ponudnika in izdelka oz. 
storitve, na kateri so bile predstavlje-
ne izhodiščne smernice za pripovedo-
vanje zgodb in primeri dobrih praks 
iz drugih regij. Dr. Jana Vilman iz 
skupnosti Julijskih Alp poudarja, »da 
KBZ Vrhunsko Kranjska Gora ni samo 
certifikat oz. nalepka, ki bo krasila iz-
delke z visoko kakovostjo, ampak gre 
za celosten sistem podpore lokalnim 
ponudnikom. V ozadju znamke se vrši 
celoten sistem za podporo pri razvoju 
izdelkov in storitev, ena od teh aktiv-
nosti so tudi individualna svetova-

nja.« Na decembrskih individualnih 
svetovanjih, ki jih je vodila Jana Vil-
man, so imeli ponudniki priložnost 
pokazati svoje izdelke in pridobiti 
strokovno mnenje na temo razvoja 
izdelkov, oblikovanja embalaže, novih 
tržnih priložnosti, razvoja dejavnosti 
ter povezovanja z lokalnim okoljem.
V tem letu ponudnike lokalnih izdel-
kov in storitev čaka ocenjevanje. »Na 
spletni strani https://kranjska-gora.
si/ je trenutno objavljen razpis za pri-
dobitev pravice za uporabo kolektivne 

tržne znamke Kranjska Gora Vrhun-
sko. Za pridobitev pravice do upora-
be znamke Kranjska Gora Vrhunsko 
se lahko prijavijo registrirane pravne 
ali fizične osebe s sedežem na obmo-
čju občine Kranjska Gora, ki ponujajo 
pridelke, izdelke in storitve. Ocenjeva-
nje pridelkov in izdelkov za pridobitev 
certifikata Kranjska Gora Vrhunsko, 
ki predstavlja oznako lokalnega geo-
grafskega izvora in visoko kakovost 
izdelkov in storitev, bo 13. februarja 
2023,« je še povedala Tamara Smolej.

SUZANA P. KOVAČIČ

Individualna svetovanja z dr. Jano Vilman / Foto: arhiv organizatorja

S KBZ Kranjska Gora Vrhunsko želijo poudariti prepoznavnost 
rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter 
gastronomskih posebnosti in njihovih ponudnikov na območju 
Zgornjesavske doline. Certifikat Kranjska Gora Vrhunsko se 
bo uporabljal za označevanje kakovosti in izvora oz. porekla 
rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega 
oblikovanja, pridelkov in živilskih izdelkov, jedi in pijač, 
postreženih na gostinski način.

Pridobitev certifikata lokalne kakovosti
V preteklem letu je bila vzpostavljena kolektivna blagovna znamka (KBZ) 
Kranjska Gora Vrhunsko/Finest, s čimer se je tudi občina Kranjska Gora postavila 
na zemljevid dvanajstih KBZ v Sloveniji po modelu Izvorno slovensko.
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Helikopter Agusta Bell-47J-2A »Ran-
ger«, imenovan tudi burduš, je le-
genda med helikopterji in prvi, ki je 
pred več kot pol stoletja začel zgodbo 
slovenskega helikopterskega reševa-
nja v gorah. Od leta 2017 je del stalne 
razstave v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani. »Zbrali smo se, 
da obeležimo podpis pogodbe s slo-
vensko policijo, ki jo obnavljamo na 
pet let, o hrambi helikopterja v našem 
muzeju, ki si ga na letni ravni ogleda 
okrog petdeset tisoč ljudi. S tem, da je 
helikopter na ogled, skrbimo za pro-
mocijo slovenske policije, Slovenske-
ga planinskega muzeja in za promo-
cijo naše skupne tehniške dediščine,« 
je poudaril direktor Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik, ki je 
konec leta skupaj z v. d. generalnega 
direktorja slovenske policije Boštja-
nom Lindavom podpisal pogodbo še 
za nadaljnjih pet let.

»To je pionirski eksponat, ker gre za 
prvi helikopter slovenske policije, ki 
je bil hkrati prvi reševalni helikopter 
za gorsko reševanje. Slovenski pla-
ninski muzej se je izredno potrudil, 
da je helikopter predstavljen ob boku 
zgodovine slovenskega planinstva, 
slovenskega gorskega reševanja,« je 
poudaril Lindav. Da pa je burduš pri-
šel v muzej, je bil velik logistični zalo-
gaj. Leta 2017 je bil o tem posnet tudi 
krajši film, ki so ga predvajali ob tej 
priložnosti.
Svojo pot je burduš začel leta 1967, ko 
je prišel v takratno letalsko enoto mi-
lice z namenom podpore pri rednih 
policijskih nalogah na ravninskem 
terenu. Prvo gorsko reševalno inter-
vencijo je opravil marca 1968, ko je 
pod Mojstrovko šest turnih smučarjev 
zasul snežni plaz. Iz Koče na Gozdu 
na Vršiču je v dolino uspešno pripeljal 
hudo poškodovano smučarko.

Kmalu se je sicer izkazalo, da ni naj-
primernejši za gorsko reševanje, ker 
je bil, kot je pojasnil sedanji vodja 
Letalske policijske enote Dejan Kink, 
sposoben prepeljati samo tri osebe 
naenkrat. »Ta helikopter je bil zmo-
žen doseči višino nekje 2100 metrov. 
Vemo, da so naše gore precej višje, 
zato se je dokaj hitro, v osemdesetih 
letih, pristopilo k nabavi večjih in 
zmogljivejših helikopterjev,« je poja-
snil Kink in dodal, da je v njihovi floti 
trenutno šest aktivnih helikopterjev, 
»s posodabljanjem in zaposlovanjem 
novih kadrov pa utrjujemo svoj polo-
žaj učinkovite enote za podporo iz zra-
ka. V času svojega obstoja smo opravi-
li na deset tisoče ur naleta, pomagali 
tudi ogromno ljudem ...« Hkrati s pod-
pisom pogodbe so v Slovenskem pla-
ninskem muzeju odprli zgodovinsko 
razstavo o 55-letnici Letalske policij-
ske enote.

SUZANA P. KOVAČIČ

Aljaž Pogačnik in Boštjan Lindav sta z veseljem podaljšala pogodbo o hrambi 
helikopterja v muzeju. / Foto: Tina Dokl

Burduš se je »upokojil« 
leta 1972. Igor Potočnik, 
med letoma 2010 in 2018 
predsednik Gorske reševalne 
zveze, si je v brniškem 
hangarju ogledoval, kako se 
na njem nabira prah. Predlagal 
je, da bi ga dali na ogled 
javnosti, in za idejo navdušil 
takratnega generalnega 
direktorja policije, 
kranjskogorskega župana ... 
Slovenski planinski muzej 
je bil kot nalašč za to, in kot 
pravi Potočnik, je bilo v nekaj 
dneh vse dogovorjeno.

Burduš bo še »letel« v muzeju
Burduš, prvi reševalni helikopter pri nas, bo vsaj še nadaljnjih pet let navduševal 
obiskovalce Slovenskega planinskega muzeja. »Obiskovalci so presenečeni, ko ga 
zagledajo. Zanima jih, ali je helikopter pravi, ali je deloval, sodeloval v reševanjih, 
zanimajo jih tudi vsi tehnični podatki,« je navdušen tudi Aljaž Pogačnik.
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Blagoslov konj  
v Podkorenu

Pod lipo v Podkorenu je na štefanovo potekal tradicional-
ni blagoslov, ki ga je pripravil Konjeniški klub Špik. Konje 
in konjenike je blagoslovil domači župnik Janez Šimenc, 
ki je pojasnil zapis iz Svetega pisma: »Prerok Elizej vrgel 
sol v vodo, da jo je ozdravil in zemlja je postala rodovitna. 
Na praznik svetega Štefana se zato blagoslavlja sol, ki se 
potrese po poljih in travnikih, primeša hrani za živino in 
zmeša tudi s kuhinjsko soljo. Tako prosimo za varovanje 
nas, naših domov in polj.«
Da so po premoru zaradi epidemije znova lahko izvedli 
blagoslov, so zelo veseli tudi v Konjeniškem klubu Špik. 
Kot je povedal predsednik Janez Osvald, v prihajajočih le-
tih upajo na še večjo udeležbo, za prihodnost kluba pa se 
ni bati. V njem je namreč približno šestdeset članov, med 
njimi pa je veliko prav mladih.
Dogodka se je udeležila tudi kranjskogorska županja He-
nrika Zupan. »Trudili se bomo, da bo ta tradicija živela 
naprej, da takšni dogodki ne bodo šli v pozabo,« je pou-
darila ter zbranim zaželela lepe praznike in vse dobro v 
novem letu.

Konje in konjenike je na praznik 
svetega Štefana blagoslovil domači 
župnik Janez Šimenc.

KARMEN SLUGA

Po premoru zaradi epidemije je Konjeniški klub Špik znova lahko 
izvedel blagoslov.

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so 9. decembra 
na muzejskem večeru podelili nagrade avtorjem najboljših foto-
grafij fotografskega natečaja Planinske zveze Slovenije in odprli 
razstavo Ljubim gore. Štiričlanska ocenjevalna komisija nateča-
ja, ki ga je z uredništvom Planinskega vestnika in v sodelova-
nju s podjetjem Cewe organizirala Planinska zveza Slovenije, je 
imela tudi letos zahtevno nalogo, da je med 51 prejetimi foto-
grafijami izbrala šopek najboljših, ki so jih postavili na ogled 
v muzeju. Prvo mesto je osvojil Sandi Bertoncelj za fotografijo 
Snowy ridge walk, drugo mesto kris Vrhnjak za motiv Planika s 
Triglavom, tretje mesto pa Mirko Potočnik za fotografijo Srame-
žljivo sonce. S. k.

Nagrajene fotografije Ljubim gore

V petek, 3. februarja, ob 18. uri bo v Ljudskem domu v kranjski 
gori prvo predavanje z naslovom Vršič in 1. svetovna vojna, ki 
zajema predstavitev arheološkega raziskovalnega projekta uro-
ša koširja, ki je potekal med 1. oktobrom 2020 in 30. septem-
brom 2022. Predstavljeni bodo cilji projekta, raziskovalne me-
tode in pristopi ter splošne ugotovitve in odkritja na območju 
kranjske gore, Vršiča in Trente. Predstavljeno bo zgodovinsko 
ozadje izgradnje in uporabe raznolike vojaške infrastrukture 
ter poudarjen pomen multidisciplinarnega pristopa arheologije 
modernih konfliktov k raziskovanju ostalin prve svetovne voj-
ne. drugo in tretje predavanje bosta na isti lokaciji ob isti uri 
10. in 17. februarja. drugo predavanje nosi naslov Vojaške ce-
ste, žičnice in druga vojaška infrastruktura na območju Vršiča, 
kranjske gore in Trente – arheološke raziskave ostalin iz 1. sve-
tovne vojne in iz obdobja med obema vojnama, tretje predava-
nje pa Vojaška pokopališča in vojni grobovi med kranjsko goro 
in Trento ter miti in resnice o Ruski kapelici, vojnih ujetnikih in 
ostalinah 1. svetovne vojne na Vršiču . S. k.

Predaval bo arheolog Uroš Košir

Tri nagrajene fotografije / Foto: Nik Bertoncelj
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Kvalitetna rast Folklorne skupine Juliana

Ker je še vedno brez svoje dvorane, 
je Folklorna skupina Juliana pri KŠD 
Hrušica 28. leto delovanja zaokrožila z 
letnim koncertom v Aljaževem prosve-
tnem domu na Dovjem. S programom 
gorenjskih in ljubljanskih plesov so 
plesalke in plesalci pod vodstvom ko-
reografinje Sonje Kovač predstavili del 
bogatega ljudskega plesnega in pev-
skega izročila. Pri odrskih postavitvah 
in nasploh na nastopih vse večjo po-
zornost namenjajo godčevski skupi-
ni in petju, kar pomembno vpliva na 
avtentični prikaz nekdanjih ljudskih 
plesov, šeg in običajev. Za kvalitetnej-
šo pevsko izvedbo že več let skrbi Mar-
sel Gomboc iz Mojstrane, ki sodeluje 
tudi v godčevski skupini. Član je tudi 
harmonikar Jaka Kern, domačin, ki z 
že kar legendarnim harmonikarjem 

skupine Stankom Sekardijem poskrbi 
za pravi zven ljudskega igranja. Ob-
časno nastope popestri tudi harmo-
nikar Tone Dremelj. Skupina Juliana 
je tudi sicer z delovanjem pomemb-
no povezana z občino Kranjska Gora. 
Sestavlja jo tretjina članov iz krajev 
v Zgornjesavski dolini, ki jim plesi 

pomembno bogatijo vsakdan, veliko 
jim pomenijo druženja po nastopih. 
Skupina ima vsako leto tudi več na-
stopov za turiste v Kranjski Gori. Le-
tni koncert na Dovjem so obogatili 
člani tamburaške skupine Folklorne-
ga društva Kranj s skladbami različ-
nih glasbenih žanrov.

JANKO RABIČ

Predstavili so del bogatega plesnega in pevskega ljudskega izročila.

Da si človek v zrelih letih (in še kakšno leto čez) prijetno 
obogati vsakdan, ni treba vložiti veliko napora. To najbolj 
vedo članice sekcije za kulturo pri Društvu upokojencev 
Dovje - Mojstrana. Znova in znova jih prijetne dejavnosti 
sproščajo, življenju dajejo dodatno vrednost in vse to pre-

našajo na druge člane društva in širše. Udarna moč za vse 
so ljudske pevke, kot so se poimenovale, ki širijo veselje 
in dobro voljo med seboj, ker ju imajo za zvrhan koš, pa 
ju razdajajo še drugim. Pred nedavnim so – brez blišča, a 
zato nič manj prijetno – počastile 25 let delovanja. Težko je 
v kratkem preleti vse dejavnosti, povezane z bogatenjem 
kulture med člani društva in tudi širše. Najprej je sekcijo 
vodila Marinka Čebulj, za njo je delo prevzela Vera Gartner. 
Vodi nastope pevk in kulturne prireditve, z vso ljubeznijo 
do dela in glasbe daje ton dogajanju v društvu. V osred-
ju so nastopi pevk na društvenih prireditvah, prireditvah 
v krajevni skupnosti, v Aljaževem prosvetnem domu na 
Dovjem, domovih za starejše, prijetni glasovi so božali uše-
sa poslušalcev v Pliberku na Koroškem, Domju pri Trstu, 
Kamniku in še marsikje. Potem so še vsa njihova sreča-
nja, praznovanja osebnih praznikov in nasploh družabni 
društveni dogodki. Vsa leta so tesno povezane z Literarnim 
klubom upokojencev Slovenije. Srečanja piscev za ta del 
Gorenjske vodi Marinka Čebulj, tudi sama zavzeta literar-
na ustvarjalka. Redno se vsako sredo sestajajo v klubskih 
prostorih, posebnih načrtov za naprej nimajo. Neusmiljeni 
čas jih opozarja, da leta bežijo, vendar se ne dajo. Vztrajale 
bodo še naprej, želijo si novih pevk in za drugo kulturno 
delo pripravljenih članov društva.

JANKO RABIČ

Naj se še naprej slišijo glasovi ljudskih pevk

Pred nedavnim so ljudske pevke, članice sekcije za kulturo pri 
Društvu upokojencev Dovje - Mojstrana, brez blišča, a zato nič 
manj prijetno počastile 25 let delovanja.
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Slovenski planinski muzej je izdal prvo slikanico z ele-
menti stripa iz projekta, s katerim bodo predstavljali 
osebnosti iz sveta slovenskega alpinizma in pomembne 
mejnike alpinizma pri nas. »Začeli smo z eno največjih, 
to je Mira Marko Debelak - Deržaj, ki je v svetu alpiniz-
ma zaslovela s številnimi vzponi kot plezalka v vodstvu, 
med njimi zagotovo vsi poznamo epski vzpon čez severno 
steno Špika, ki je predstavljal ne le mejnik ženskega alpi-
nizma, pač pa enega vrhuncev alpinizma med obema voj-
nama nasploh, v svetovnem merilu,« je uvodoma povedal 
vodja Slovenskega planinskega muzeja Matjaž Podlipnik. 
Pogovarjal se je z Natalijo Štular, kustosinjo pedagoginjo, 
avtorico slikanice z naslovom Mala kraljica velikih sten, 
ki je poskrbela za zanimive in zgodovinsko podprte teks-
te, ki bralca potegnejo v zgodbo, ter priznanim in večkrat 
nagrajenim ilustratorjem Damijanom Stepančičem, ki je 
slikanico likovno opremil.

IDEJA PADLA NA PLODNA TLA
Natalija Štular je spomnila na razstavo 10 sidrišč sloven-
skega alpinizma, na kateri so v Slovenskem planinskem 
muzeju pred dvema letoma predstavili deset prelomnih 
trenutkov slovenskega alpinizma. S tedanjo direktorico 
Gornjesavskega muzeja Ireno Lačen Benedičič in kustosi-
njo za planinstvo Sašo Mesec se jim je ob tem utrnila ideja, 
da bi vse te uspehe lahko predstavili še na malce drugačen 
način tudi mlajši generaciji za zgled in spodbudo. Kajti, 
kot je poudarila Štularjeva, so imeli ljudje, ki so pisali te 
uspehe, poseben značaj: vztrajnost, moč, energijo, voljo do 
tega, da dosežejo svoj cilj. »Tako se je porodila ideja, da 
zasnujemo zbirko slikanic, sprva smo bili prepričani, da 
bodo to stripi, ki smo jih poimenovali Alpinistične legen-
de.« To je bil tudi čas, ko se jim je v muzeju obetalo, da 
dobijo bogat fond gradiva (dnevnike, fotografije, pisma ...) 
Debelak - Deržajeve (1904–1948), naše znane alpinistke, ple-
zalke, predavateljice, prevajalke, publicistke. In vredno ga 
je bilo predstaviti v kombinaciji stripa, slikanice in bogate-
ga arhivskega gradiva, uporabljeni so pristni Mirini citati.

SIMBOLIKA NASLOVA
Mala kraljica velikih sten. Mala, ker je bila Mira po videzu 
drobna, a je imela izredno tehniko plezanja in dobro tele-
sno pripravljenost. Kraljica, ker je bila ena prvih, orala je 

ledno v ženskem alpinizmu tistega časa, ko je bilo pleza-
nje bolj kot ne moški šport. In velikih sten? Turistovskemu 
klubu Skala se je pridružila leta 1921, že leta 1926 se je loti-
la edinstvenega vzpona v omenjeno severno steno Špika, 
opravila je še druge alpinistične vzpone, premamili so jo 
tudi vrhovi v tujini. Kot vedno se je še naprej podpisovala 
kot Marko, kar je bil vzdevek iz njenih šolskih dni; neneh-
no je namreč »po fantovsko« plezala po drevesih, ograjah, 
lovila ravnotežje vsepovsod ...

ŠE ENKRAT – IN ZNOVA KRALJICA
»V tistem času je bila ena redkih žensk v evropskem pro-
storu, ki je imela toliko poguma, iznajdljivosti, da ji je 
uspelo med moškimi soplezalci doseči, da je plezala prva 
v navezi. Zaradi njene mačje spretnosti, tovarištva, previ-
dnosti, seveda tudi zaradi njene plezalne tehnike, plezal-
nih sposobnosti so jo moški jemali kot sebi enako,« je še 
pojasnila Natalija Štular.
Ilustrator Damijan Stepančič se je skozi plastenje dnev-
nikov, zapiskov, predavanj in drugih virov soočil z oseb-
nostjo, kot je bila Mira Marko Debelak - Deržaj. Ključni 
momenti so narejeni v obliki stripa, podatki podprti s fo-
tografijami, dokumenti in ilustracijami. Čeprav je bila sli-
kanica zasnovana za mladino, jo Natalija Štular priporoča 
v branje tudi odraslim.

SUZANA P. KOVAČIČ

Ilustrator Damijan Stepančič in avtorica Natalija Štular 
/ Foto: Nik Bertoncelj

Mala kraljica velikih sten
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so pripravili prvo alpinistično 
slikanico z elementi stripa, v kateri je predstavljena Mira Marko Debelak - Deržaj, 
ženska z izjemnim značajem, mnogimi talenti in znanji, ki so jo zapisali v 
zgodovino slovenskega in svetovnega alpinizma.
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Prizori iz življenja mladega zdravnika

Svoje prigode in pričevanja David Zu-
pančič pripoveduje humorno, a tudi 
poznavalsko in natančno, saj je bil 
kot specializant infektologije ves čas 
vključen v delo v urgentnih in inten-
zivnih enotah. Knjiga deluje kot av-
torjev dnevnik. Kot pravi sam: »S to 
knjigo ne želim priliti olja na požar 
strasti, ki ga je zanetila epidemija. Ne 
želim obsojati, teoretizirati in besneti. 

V resnici ne želim niti pisati knjige o 
covidu. Želim samo pripovedovati. O 
svojem delu infektologa v času pan-
demije. O svojih izkušnjah, strahovih, 
zmagah in porazih. O svojih bolni-
kih, s katerimi smo preživeli najtežje 
in najdaljše noči v kliničnem centru 
…« Avtorja naj knjige leta 2022 (velika 

nagrada na 38. Slovenskem knjižnem 
sejmu) in po letu 2014 najhitreje pro-
dajane knjige smo decembra gostili 
tudi v Knjižnici Kranjska Gora. Z njim 
se je pogovarjala Monika Sušanj. Obe-
ma se za krasen večer najlepše zahva-
ljujemo, prav tako pa tudi vsem obi-
skovalcem.

Bralni namig: mladi zdravnik David Zupančič je v knjigi Življenje v sivi coni 
združil svoja razmišljanja iz obdobja epidemije covida-19.

ZALA HRAST

V Knjižnici Kranjska Gora je bil decembra gost David Zupančič. / Foto: Nik Bertoncelj

Šolarje vabijo na Brihtine urice – 11. 
januarja ob 17. uri v knjižnico v Moj-
strano, 13. januarja ob 17. uri pa v knji-
žnico v Kranjski Goro. Žrebali bodo 
nagrajence knjižne uganke. Čas bo 
tudi za pogovor o novih in malo manj 
novih knjigah, priljubljenih pisateljih 
ter za reševanje križank, rebusov in 
ugank.
Prva tema januarskih ustvarjalnih 
delavnic za otroke bo izdelovanje sne-
žakov – v Mojstrani 18. januarja ob 
17. uri, v Kranjski Gori pa 20. januar-
ja ob 17. uri. Rezali, lepili, sestavljali, 

kombinirali in oblikovali boste raz-
lične bele snežene može, ki jih lahko 
postavite na okenske police in si tako 
pričarate zimo. Na drugi januarski 
ustvarjalni delavnici pa boste izdelo-
vali vesele škrate – 25. januarja ob 17. 
uri v Mojstrani in 27. januarja ob 17. 
uri v Kranjski Gori.
Pripravljajo tudi dogodke za odrasle. V 
četrtek, 19. januarja, ob 19.30 bo v Knji-
žnici Kranjska Gora potopisno preda-
vanje Pod morjem okoli sveta. Preda-
val bo podvodni fotograf in snemalec 
Andrej Voje. Zbrane bo popeljal v ču-
doviti svet pod vodno gladino. Razkril 
bo skrivnosti potopljenih razbitin in 

vas popeljal med pisane koralne vrto-
ve. Opazovali boste kite, delfine, man-
te in številne ribje jate. Razkril bo tudi, 
kako je iskal skrite bisere – drobna 
bitja, ki se skrivajo v zavetju koralnih 
grebenov. Zbrane na koncu čaka še 
presenečenje.
V četrtek, 26. januarja, ob 19.30 bo Če-
trtkov kotiček za zdravje. Predavanje 
z naslovom Respiratorni infekti bo 
vodila Ksenija Noč, vodja Zdravstve-
novzgojnega centra v Zdravstvenem 
domu Jesenice. V ponedeljek, 30. ja-
nuarja, ob 17.30 pa bo prav tako v Knji-
žnici Kranjska Gora Bralni klub. Vodi-
la ga bo Katarina Kejžar.

KARMEN SLUGA

Januarja v knjižnicah
Pester nabor dogodkov v knjižnicah v Mojstrani in Kranjski Gori

Knjiga deluje kot avtorjev dnevnik.  
/ Foto: Nik Bertoncelj



Kultura | 21 

Glasbeno-plesna praznična popestritev

Božično-novoletni koncert Glasbe-
ne šole Jesenice, oddelka Kranjska 
Gora, je sredi decembra v Ljudskem 
domu odprl združeni zborček kranj-
skogorskih učencev nauka o glasbi 
pod vodstvom učiteljice Neže Križnar 
Ristič in ob spremljavi vseh tamkaj-
šnjih učiteljev – Leona Šmida (klavir), 
Blanke Piotrovske Kosar (violina), 
Simona Krajnčana Fojkarja (kitara) 
in Barbare Sirc (flavta). Nastopili so 
tudi mladi baletniki pod vodstvom 
Maje Repe, solisti ter komorne točke 
in slišati je bilo vse instrumente, ki 
imajo sicer pouk v Ljudskem domu – 
in še kakšnega zraven. Ob zaključku 
je nastopil Pihalni orkester Glasbene 
šole Jesenice pod vodstvom Monike 
Korbar. »Hvaležni smo, da so se naše-
mu povabilu k sodelovanju odzvali na 
Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska 
Gora. Učiteljica likovnega pouka Mar-
ta Mertelj je skupaj z učenci poskrbe-
la za okrasitev odra, Marko Koder pa 
nam je prijazno priskočil na pomoč z 

odrsko razsvetljavo in drugo tehnično 
podporo,« je dejala pomočnica ravna-
teljice Glasbene šole Jesenice Klavdija 
Jarc Bezlaj. Odlično praznično glas-
beno vzdušje je še dodatno obogatila 
polna dvorana poslušalcev.
Že na začetku decembra je kar 25 
učencev Glasbene šole Jesenice na-
stopilo v Domu Viharnik v Kranjski 
Gori ob prazničnem prižigu lučk, 24. 
decembra pa je bil v Dvorani Lorenz 
na Jesenicah tradicionalni abonmaj-

ski koncert učiteljev ponovno v živo 
s prisotnim občinstvom (brez omeji-
tev). »Nastopili so tudi učitelji oddel-
ka Kranjska Gora – kitarist Simon 
Krajnčan Fojkar, pianist Leon Šmid, 
violinistka Blanka Piotrovska Kosar, z 
violino je nastopila učiteljica nauka o 
glasbi Neža Križnar Ristič,« je povzela 
Klavdija Jarc Bezlaj in dodala, da so 
učenci decembra nastopili še na jav-
nih, oddelčnih in internih nastopih 
na matični šoli na Jesenicah.

SUZANA P. KOVAČIČ

Nastop mladih baletnikov pod vodstvom mentorice Maje Repe / Foto: Sašo Valjavec

Blanka Piotrovska Kosar in Leon Šmid  
/ Foto: Sašo Valjavec

Božično-novoletni koncert kranjskogorskega oddelka Glasbene šole Jesenice 
v Ljudskem domu

Združeni zborček kranjskogorskih učencev nauka o glasbi / Foto: Sašo Valjavec
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Zdravje otroških zob

Otroške in mladinske zobozdravnice ZD Jesenice beleži-
jo opazno poslabšanje splošnega dentalnega zdravja pri 
otrocih zaradi prekinitve preventivnih programov v času 
epidemije. Ocenjujejo, da je nujna takojšnja akcija, zato 
znova začenjajo množično in redno premazovanjem zob s 
fluorovo pasto, ki ustavlja zobno gnilobo – karies. Gre za t. 
i. želiranje s posebnim zobnim gelom, v katerem je večja 
vsebnost fluora kot pri običajnih zobnih pastah. Sodelav-
ke iz Zdravstvenovzgojnega centra ZD Jesenice, s katerimi 
tudi sicer šole uspešno sodelujejo, bodo enkrat mesečno 
preverjale prisotnost oblog in demonstrirale pravilno či-
ščenje zob in ustne votline.
ZD Jesenice se je za podporo akciji obrnil na ravnatelje in 
učitelje osnovnih šol. »Vaša podpora ob ponovnem zagonu 
tega preventivnega programa je nadvse dragocena. Otro-
ci v začetni triadi niso zmožni v celoti poskrbeti za ustno 
higieno, z želiranjem pa pomembno prispevamo k manj-
šemu tveganju zobne gnilobe. Zavedamo se, da posegamo 
v šolski delovni čas z otroki. S skupnimi močmi lahko na-
redimo še marsikaj dobrega,« so poudarili. Zobozdravnice 
tudi starše vljudno prosijo za sodelovanje, spodbudo otro-
kom in dobro prakso tudi doma. Pomembni so redni obi-
ski pri zobozdravniku in redna ustna higiena pri otrocih s 
poudarkom na zdravi prehrani.

Zdravstveni dom (ZD) Jesenice znova 
vzpostavlja dolgoletno tradicijo 
preventivne dejavnosti za ohranitev 
zdravih zob pri otrocih.

SUZANA P. KOVAČIČ

Za otroške zobe so škodljivi predvsem prigrizki, ki vsebujejo 
veliko enostavnih ogljikovih hidratov, kot so sladkarije, smokiji, 
bobi palčke, grisini ... / Foto: arhiv ZD

otroci in vzgojiteljice iz vrtca v ratečah so se razveselili prav po-
sebnega obiska. Pred medenim zajtrkom sta jih presenetila do-
mači čebelar toni Zupančič in njegova žena Marjeta. Skupaj so 
spekli čudovite medenjake, se spoznavali z delom čebelarja in 
izdelki iz medu. Pred tradicionalnim zajtrkom pa so za presene-
čenje poskrbele še vzgojiteljice Metka, anica in Jerca – otroke je 
v vrtcu namreč pričakala praznično pogrnjena miza s pogrinjki 
in vrečkami v obliki čebelic, v katerih so se skrivali medenjaki in 
čebelarjevo darilo – obeski iz čebeljega voska. K. S.

Čebelar na obisku

Otroke je pričakala praznično pogrnjena miza s pogrinjki in 
vrečkami v obliki čebelic ... / Foto: arhiv vrtca

Drsališče Borovška šajba na trgu pred hotelom ramada Hotel 
& Suites v Kranjski Gori je odprto vsak dan od 10. do 22. ure, 
možna je tudi izposoja drsalk. Še več aktualnih informacij je ob-
javljenih na spletni strani turizma Kranjska Gora. S. K.

Drsališče Borovška šajba

Pred medenim zajtrkom sta jih presenetila domači čebelar Toni 
Zupančič in njegova žena Marjeta. / Foto: arhiv vrtca
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Poraba pri mešanem ciklu: 1,8-7,2 l/100 km. Emisije CO2: 43-163 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni  plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega  ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podatki so v postopku 
homologacije. Pridržujemo si pravico do napak. Slika je simbolična.
GA Adriatic, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.   
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Jesenice, Finžgarjeva 2, tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, tel.: 04 53 53 450

Več info na 
www.asp.si

Nagrajenci 
V nagradni križanki iz revije Zgornjesav’c  
št. 12 je glavno nagrado prejela Bernar
da Purgar iz Lesc, drugo in tretjo knjiž
no nagrado sta prejeli Judita More  
iz Škofje Loke in Nevenka Horvat Noč  
iz Mojstrane. Geslo je bilo Cin cin cin 
zvon čki pojejo. Nagrajenkam čestitamo!

na osnovni šoli Josipa vandota Kranjska 
Gora so decembra pripravili tradicional-
no čajanko, na kateri učenci staršem in 
drugim obiskovalcem ponudijo praznične 
izdelke, ki so jih naredili med poukom in 
na tehniškem dnevu. sledil je novoletni 
koncert z naslovom Zimsko veselje, na 
katerem so peli, igrali na inštrumente in 
plesali. K. s.

Zimsko veselje

Na čajanki je bilo zelo živahno. Otroci so 
izdelali voščilnice, snežake, jelenčke, 
okraske za božično drevo.

v Kulturno-prosvetnem društvu Josip Lav-
tižar Kranjska Gora, sekciji ta bol' teater, 
pripravljajo gledališko predstavo Kar v 
vrsto, prosim. Gre za komedijo, prvenec 
avtorja Jacka sharkeyja. Priredbo prevo-
da originalnega teksta (take a number 
darling) je pripravil Dušan teropšič, ki 
predstavo tudi režira. sodeluje utečena 
igralska ekipa, in kot so povedali, gre za 
kar zahtevno izvedbo, čeprav je to kome-
dija. Premiera je predvidena v prvih me-
secih letošnjega leta. s. K.

Kar v vrsto, prosim

Na odru so se zvrstili vsi razredi in vsi po vrsti navdušili občinstvo.
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Zadnji njihov projekt je Pot Čez Kamen

Narediti nekaj dobrega zase, predvsem pa za svoj kraj 
ostaja vodilo Ekorutaršc, ki so se pred nekaj leti pridružile 
sekciji Zdravje Univerze za starejše občine Kranjska gora 
na Ljudski univerzi Jesenice. Izmed številnih idej, ki so jih 
predstavile leta 2018, so realizirale dva zanimiva projekta 
V skrbi za zdravje in čisto naravo v Zgornjesavski dolini ter 
Rutarška pot za Savo. »Projekta sta nas povezala med se-
boj, potrebovale smo samo še ime skupine. Gozd - Martu-
ljek je imel v preteklosti več imen, med drugim tudi Rute, 
zato smo se odločile, da se bomo imenovale Ekorutaršce,« 
je povedala Oti Mertelj.

BREZ PLASTIKE SE DA S CEKARJEM IZ BLAGA
S projektom V skrbi za zdravje in čisto naravo v Zgornjesa-
vski dolini so želele vplivati na zmanjšanje uporabe pla-
stičnih nakupovalnih vrečk in obenem pozvati k razmi-

sleku, da za nakupe lahko uporabimo vrečke iz naravnih 
materialov in za večkratno uporabo. »Tako smo 26. aprila 
2019 pred trgovino Jezerci v Gozdu - Martuljku brezplačno 
delile doma narejene vrečke za nakup sadja in zelenjave 
ter bombažne vrečke z napisom Brez plastike se da s ce-
karjem iz blaga, nekaj vrečk smo razdelile tudi po hišah.«

RUTARŠKA POT ZA SAVO
Vse njihove večje projekte je finančno podprla Občina 
Kranjska Gora. V januarju 2019 so začele drugi projekt, že-
lja je bila, da obstoječa pot za Savo postane bolj zanimiva, 
sproščujoča, namenjena druženju, rekreaciji vseh genera-
cij v vseh letnih časih. Da se poleg sprehoda lahko naredi 
še gibalna vaja, obnovi klopce in postavi usmerjevalnike 
pogledov na vrhove Martuljkove skupine. Izvedbo projekta 
je upočasnila epidemija, a je pozno jeseni lani Rutarška pot 
za Savo v novi preobleki uspešno zaživela. Ob poti je tudi 
knjigobežnica, kjer je možna izposoja, zamenjava knjig in 
revij in obenem nudi možnost branja v naravi. »Pomemb-
no je, da se pot z vsemi svojimi elementi vzdržuje naprej 
(o izvajalcu se še dogovarjamo). Potrebno bo poskrbeti za 
streho knjigobežnice, ki bo kljubovala vremenskim vpli-
vom,« je pojasnila Mertljeva.

POT ČEZ KAMEN
Njihov zadnji projekt je Pot Čez Kamen, slikovita pohodni-
ška pot, ob kateri odkrivamo naravne in kulturne zname-
nitosti, predstavljene na tablah z ledinskimi imeni Na Fr-
talje, Na Kamno, Pr lese, Pr Kacjano, Pad Gvava, U Bizno, 
ter znane osebnosti. Pot vse do Srednjega Vrha ni zahtev-

SUZANA P. KOVAČIČ

Ekorutaršce so v petih letih delovanja dokazale, da se tudi z majhnimi koraki 
lahko veliko naredi. Prvi njihov večji projekt je bil Brez plastike se da s cekarjem 
iz blaga, drugi Rutarška pot za Savo, tretji, ki je v zaključni fazi, pa Pot Čez Kamen.

Na prvi informacijski tabli je objavljen zemljevid Poti Čez Kamen. 
/ Foto: Milan Polak

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena  
vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga 
kupujete v prosti prodaji. Podatke za dostavo pošljite 
na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. 
Po preteku 14-dnevnega obdobja vam časopisa ne 
bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali 
za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov,  
ne bo vam žal! 

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 
naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 
brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 
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na, izhodišče pa je v zgornjem delu 
Gozda - Martuljka pred (drugim) mo-
stom čez Savo, kjer je informacijska 
tabla z zemljevidom poti. Manjka še 
nekaj označb in kažipotov, dodanih bo 
več spletnih vsebin, so pa na informa-
cijskih tablah ob poti že naložene QR 
kode. Na tablah je tudi logotip Arheo-
Alpe, kjer so jim naredili idejno zasno-
vo. Uradno naj bi Ekorutaršce Pot Čez 
Kamen odprle čim prej spomladi, ko 
bodo tudi povabile na skupen ogled. 
»Vse to delamo z veseljem, predvsem 
pa z odgovornostjo do ohranjanja kul-
turne dediščine, da ne utone v poza-
bo. Uporabljamo narečne besede, ki 
so bogastvo vsakega jezika, veliko se 
pogovarjamo in raziskujemo,« je po-
vedala Darja Robič.

Z VESELJEM SODELUJEJO
Pot Čez Kamen je bila vsakdanja pot v 
šolo Marte Oitzl, po domače Smoleje-
ve iz Srednjega Vrha, in je vesela, da 
se pot ohranja. »Način življenja res ni 
več tak, kot je bil včasih, a nekatere 
stvari so vendarle ostale,« je povedala 
Marta Oitzl, ki je je spomine na otro-
štvo in pot v šolo, ki je vodila Čez Ka-
men, zapisala v pesmi.
Tatjana Perovšek se je z zanimanjem 
vključila v dejavnosti Ekorutaršc, saj, 
kot je poudarila, imamo v domačih 
krajih toliko lepega, kar je vredno 
predstaviti; naravo, kulturo, boga-
stvo narečij ... »Zelo sem vesela, da 
lahko sodelujem,« je dejala. Da so v 

kraju zelo aktivni, je prepričana tudi 
Lidija Ahec. »Prišel je čas, ki sem ga 
tudi sama lahko v večji meri name-
nila lokalnim dejavnostim. Srečala 
sem tudi kar veliko ljudi, ki ogromno 
vedo povedati o dediščini kraja.« Tako 
Lidija Ahec kot še nekatere druge čla-
nice Ekorutaršc so obenem članice 
Planinskega društva Gozd - Martuljk, 
neformalne skupine za ročna dela ... 
Nekatere med njimi so domačinke, 
nekatere priseljene – a prav vse lepo 
sprejete.

DOBRO SE Z DOBRIM VRAČA
Tudi Helena Zupan je ljubiteljica roč-
nih del, ustvarjalnosti. Vse, kar Eko-
rutaršce vložijo v prostovoljno delo, se 
z dobrim povrne, je prepričana. Precej 
stvari za zgled pa se lahko začnejo že 
doma, kot je pojasnila Jožica Markelj: 
»Že doma sem začela šivati vrečke iz 
blaga, zmanjševati količino plastike, 
z Ekorutaršcami smo to nadgradile 
v projektu V skrbi za zdravje in čisto 
naravo v Zgornjesavski dolini.« Sode-
lovale so tudi Urška Košir, ki je vrečke 
šivala pri skoraj 90 letih, Mira Oreško-
vič in Sonja Železnik.
Ekorutaršce so imele čistilne akcije po 
kraju, organizirale so predavanja, kot 
je bilo predavanje Prazen koš – polna 
denarnica Katje Sreš iz društva Eko-
logi brez meja ... Tudi Ina Vrhovnik 
se prizadevno vključuje v dejavnosti 
Ekorutaršc, ob tem je omenila še eno 
veliko dodano vrednost: druženje.

SPOMINI IZ OTROŠTVA

MARTA OITZL

Pot iz Rut Čez Kamen v davnini
vodila mimo žage je in mlinov.
Mlini v takratnih časih so
veliko šteli,
da ljudje so lažje preživeli.
V šolo v Kranjsko Goro po
kolovozu smo hodili
in pri kapelicah se poklonili,
tako so starši nas učili.
Po srenških tablah na cesto
smo zavili,
v Logu pa korak svoj umirili.
Počitnic zmeraj smo se veselili,
takrat letoviščarji znani so se zvrstili.
Iskali zdravje in tišino v gorski
so naravi,
jo spoštovali, varovali, da
ostala taka bi do večnosti.
Na Frtaljo pa ostali lepi so spomini,
v Valjavko zmeraj radi smo zavili
k teti Lenkini družini,
se z znanjem novim potešili.
Nazaj iz šole nam se ni mudilo,
doma čakalo je težko kmečko opravilo.
Če tožili smo, da naloge je obilo,
rekli so: za to bo čas, ko se bo
zmračilo.
Prišel je čas, da rodove
zdajšnje naprosimo,
naj oni za kulturno dediščino
bolje poskrbijo,
da v pozabo ne bi šlo, kako
včasih je bilo.
Podatke za nazaj iskati ni lahko.

Tabla na Poti Čez Kamen / Foto: Milan Polak

Ekorutaršce si želijo, da bi se jim v njihovih prizadevanjih pridružili mladi. Da tudi mladi 
začutijo, da je vredno.
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Filme sta v sodelovanju s Smučarsko 
zvezo Slovenije – ZUTS in Nordijskim 
centrom Planica ustvarili zaposleni v 
CŠOD, vodja organizacijske enote Pla-
nica Mina Kotnik iz Mojstrane in uči-
teljica na isti OE, Tanja Košir iz Rateč. 
Idejo za filme sta dobili od sodelavcev, 
učiteljice na OE Gorenje Snežane Jug 
ter vodja OE Štrk Alekseja Kuzmina, 
ki sta pripravila že tri CŠOD filme na 

področju alpskega smučanja. Vsi so 
dostopni na spletni strani CŠOD ter 
YouTubu.
Kotnikova in Koširjeva sta skupaj z 
vodjo podkomisije za tek na smučeh 
pri ZUTS Leo Zupan in vodjem komi-
sije za tek na smučeh, nordijsko hojo 
ter nordijsko rolkanje in rolanje pri 
ZUTS Mirkom Verovškom želeli pred-
staviti težave, s katerimi se začetniki 
srečujejo, a nanje tisti, ki znajo teči, 

včasih sploh ne pomislijo. »Od izbire 
opreme, obuvanja, pripenjanja smu-
či, vstajanja po padcu, ustavljanja 
do iger, s pomočjo katerih se otroci 
na zabaven način spontano naučijo 
drseti na smučeh, prenašati težo in 
se ustavljati. Pravilno naučeni prvi 
koraki nam omogočajo lažje učenje 
zahtevnejših elementov obeh tehnik 
teka na smučeh,« povesta avtorici. Na 
predstavitvi je bil tudi direktor CŠOD 
Branko Kumer, ki je pohvalil prizade-
vanja Kotnikove in Koširjeve ter pou-
daril, da »bo CŠOD take projekte vedno 
in z velikim veseljem podprl, zato naj 
bodo ti filmi spodbuda tudi za naprej 
– ne le planiškemu, ampak tudi osta-
lim domovom po državi«.
Ustvarjalcem se je zdelo smiselno 
film posneti in predstaviti v Planici, 
ki velja za zibelko nordijskega smuča-
nja. Jelko Gros, direktor Nordijskega 
centra Planica, ki je bil pred leti tudi 
direktor CŠOD, je podprl njihovo ide-
jo in tudi zagotovil vso podporo, od 
brezplačne uporabe tekaških prog, 
kadra, ki je pripravljal progo, do ko-
sila za udeležence. Progo sta pripra-
vljala mojstra priprave tekaških prog 
v Planici Andraž Markelj in Jožko Ka-
valar. Pri snemanju in režiji filma sta 
pomagala Mojca Odar in Peter Vrčkov-
nik. Za pravilne izvedbe posameznih 
tekaških elementov so poskrbeli Mir-
ko Verovšek, Lea Zupan in Tanja Ko-
šir, tekaške smuči pa so si z veseljem 
pripeli tudi otroci: Lan Zupan, Maša 
Ahlin, Manca Kobentar, Jaka Mezek, 
Benjamin Aleksander Oman, Ana Lah, 
Tomaž in Miha Kofler, Lovro in Liam 
Košir ter Katja in Žiga Robič.
Filme je financiral CŠOD v sodelova-
nju s Smučarsko zvezo Slovenije in 
Nordijskim centrom Planica.

KARMEN SLUGA

Vodja organizacijske enote CŠOD Planica Mina Kotnik, povezovalec programa Bojan 
Makovec in učiteljica v OE Planica Tanja Košir / Foto: Karmen Sluga

Filmi o teku na smučeh
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Planica so konec leta v okviru 
dogodkov ob 30-letnici delovanja centra pripravili predstavitev treh filmov CŠOD 
o teku na smučeh Z nami na tekaške smuči, Z nami skozi metodiko klasične 
tehnike teka na smučeh in Z nami skozi drsalno tehniko teka na smučeh.

Vsako leto je v občini kranjska Gora organiziran smučarski turistični avtobus, s katerim 
želijo povezati kraje v Zgornjesavski dolini. Smučarski avtobus vozi v dopoldanskem 
času na relaciji Gozd - Martuljek–kranjska Gora–rateče–nordijski center planica, v 
popoldanskih urah pa je omogočena vrnitev do izhodišča. prevoz s smučarskim av-
tobusom, ki vozi vsak dan vse do 12. marca 2023, je brezplačen. »ker smo prejemnik 
zlatega znaka Green Destination Slovenija, nam veliko pomeni, da z uporabo javne-
ga prevoza znatno prispevamo k čistejšemu okolju,« poudarjajo na turizmu kranjska 
Gora. na njihovi spletni strani je objavljen tudi vozni red. S. k.

Brezplačni smučarski avtobus
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Slišal se je cik cak, cik cak …

V novem hotelu Triangel v Gozdu - 
Martuljku so pripravili t. i. apres-ski 
zabavo s Cik cak (Tribute to the Legen-
ds) Retro bandom. Vreme je gostite-
ljem in nastopajočim malce zagodlo, 
saj je ravno na izbrani večer deževa-
lo, a vseeno dobre volje prisotnim ni 
manjkalo.
Triangel boutique hotel, ki se ga mno-
gi še spomnijo po stari, zadnja leta ža-
lostni podobi in pod imenom Penzion 
Špik, je z novim lastništvom le prido-
bil. Polona in Matjaž Tičar sta tista, ki 
sta se odločila zanj in investirala. Tri-
kotna (ali triangelska) oblika je ostala 
– z njo tudi alpski stil. Po prihodu sko-
zi vhodna vrata obiskovalca pozdravi 
toplo okolje, ki takoj vzbudi občutek 
domačnosti. V restavraciji hotela de-
luje mlada ekipa, glavno kuhalnico 
dobrega pol leta vihti Jon Zupan, ki je 
svoje znanje pridobival tako v tujini 
kot tudi doma. Večina ga je spozna-
la v Vili Podvin – v času, ko je v njej 
ustvarjal kuharski šef Uroš Štefelin.
Tokrat je goste na terasi pozdravil Ma-
tjaž Tičar, ki je sicer tudi sam del ekipe, 
ki je tokrat nastopila; potem pa je priso-
tne nagovoril še Sandi Murovec - Muri. 

Na kratko je predstavil tudi zgodbo pe-
smi Cik cak, ki je čez noč postala hit in 
zaradi katere se je zgodil tudi dogodek 
na terasi Triangla. Muri se podpisuje 
pod besedilo in aranžma pesmi, pod 
glasbo pa Jasmin Stavros. Posvečena 
je smučarskim legendam. Z Retro ban-
dom, ki ga v večini sestavljajo Kranjča-
ni, so zanjo posneli videospot, sledila 
je nemška različica Zick Zack, pesem 
lahko slišite in vidite na Eurosportu, v 
napovednikih za svetovni pokal v alp-
skem smučanju – a v nemščini.

Zakaj ravno nemška različica, nas 
je zanimalo. Muri nam je nedavno v 
pogovoru razložil, da zato, ker prava 
»apres-ski« pesem pač mora biti na-
rejena v nemščini. In da bi bila zgod-
ba še bolj avtentična, so k sodelovanju 
povabili Vesele Begunjčane. »Ampak 
kar je najpomembnejše: k zadevi smo 
pristopili iz čiste zabave z iskreno že-
ljo, da bi se zabavali še drugi. Ker je 
tematika smučarska, nam to ni bilo 
tuje,« je povedal.
Pesem je popolnoma prerasla začrta-
ne okvirje, sedaj pot uspešno nadaljuje 
zunaj naših meja, z njo pa seveda na 
predstavitve vabijo tudi njene akterje.
Retro band z Murijem je na terasi ho-
tela nastopil dvakrat: pesem so naj-
prej zapeli v slovenščini, potem še v 
nemščini, vmes pa so prijazno odgo-
varjali na vprašanja prisotnih, spre-
jemali čestitke in se fotografirali z 
najmlajšimi pa tudi malce starejšimi 
– brez selfijev pač ni šlo.
Za glasbeno vzdušje med celotnim do-
gajanjem pa je tokrat skrbel stari go-
renjski didžejevski maček Sebastjan 
Guček, bolj znan kot DJ Seba.

ALENKA BRUN

Polona in Matjaž Tičar ter Sandi Murovec - Muri / Foto: Alenka Brun

Pesem Cik cak oziroma Zick Zack je posvečena smučarskim legendam. / Foto: Alenka Brun

Predzadnji dan v starem letu so prisotni na pokriti terasi butičnega hotela 
Triangel v Gozdu - Martuljku v večernih urah »cikcakali« z Murijem in njegovim 
Retro bandom ob zvokih pesmi Cik cak.
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Peklenski mraz dal ime smeri

Trojica slovenskih alpinistov je konec oktobra v Himala-
ji preplezala 1100 metrov dolgo prvenstveno smer na 6180 
metrov visoko goro Pomlaca. Med njimi je bil tudi Matija 
Volontar, član Planinskega društva Jesenice, sicer kranj-
skogorski občan, ob njem pa še Bor Levičnik in Žiga Ora-
žem. Gre za izkušene plezalce, ki so že plezali skupaj, tako 
v slovenskih gorah kot v Južni Ameriki, poleg tega so vsi 
nekoč pripadali slovenski mladinski alpinistični repre-
zentanci, so povedali na Planinski zvezi Slovenije.

Smer so poimenovali Screaming Barfies, kar bi v slovenšči-
no lahko prevedli, da je to tisti občutek, ki ga dobiš v prstih, 
ko po otrplosti od mraza ponovno začne krožiti kri – in ta-
krat zelo boli. »Smer po navadi dobi ime po prigodi, ki se 
zgodi med samim plezanjem. Tokrat je bil med plezanjem 
peklenski mraz, ki je povzročil krike ob vračanju krvi v 
ude,« je povedal Matija Volontar, ki je bil tudi vodja odprave.

Dobro aklimatizirana ekipa je sicer do vrha priplezala v 
izjemno hitrem času. »Prva tretjina stene je precej strma 
oziroma navpična, večinoma smo plezali po zbitem snegu, 
ledu in nekaj tudi po skali. Ves čas je bilo med 70 in 90 sto-
pinj naklona. Srednji del stene je bil malenkost položnejši, 
vendar nas je iskanje primernih prehodov dodobra zapo-
slilo. Za premagovanje vršnega grebena smo večinoma 
plezali po skali, z izjemo zadnjih 50 metrov, ko se je teren 
postopoma položil in nas pripeljal na vrh Pomlace, 6180 
metrov. Po dobrih osmih urah plezanja smo tako stopili na 
vrh. Izjemen občutek!«
Fantje so sprva menili, da so preplezali deviški vrh Pomla-
ce, kar so jim tudi potrdili kronisti nepalskih odprav (Hi-

malayan Database) v Katmanduju, a so kasneje ugotovili, 
da to ne drži popolnoma. »Po več urah brskanja po spletu 
in kontaktiranju različnih ljudi sem le prišel do informa-
cije, da nismo prvi, ki smo osvojili ta vrh. Francoska ekipa 
je leta 2005 že stala na vrhu. Drži pa, da smo prvi, ki smo 
preplezali zahodno steno,« je dodal Volontar.

URŠA PETERNEL

Bor Levičnik, Matija Volontar in Žiga Oražem na vrhu Pomlace / 
Foto Bor Levičnik

Matija med plezanjem začetnih raztežajev / Foto: Žiga Oražem

Slovenski alpinisti Matija Volontar, Žiga Oražem in Bor Levičnik so preplezali 
prvenstveno smer na 6180 metrov visoko Pomlaco v Himalaji.

»Smer po navadi dobi ime po prigodi, ki se 
zgodi med samim plezanjem. Tokrat je bil med 
plezanjem peklenski mraz, ki je povzročil krike 
ob vračanju krvi v ude,« je povedal Matija 
Volontar.

»Na začetku smo mislili, da je vrh neosvojen, 
vendar se je po obsežnem brskanju izkazalo 
drugače. To seveda ničesar ne spremeni. 
Glavna motivacija za plezanje je bila nova smer, 
čez nepreplezano steno. Na novo osvojen vrh bi 
bil le jagoda na torti ...«
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Jože Čebašek je spominsko plaketo ob osemdesetletnici 
prejel predvsem za delo na gospodarskem področju pri 
Planinskem društvu (PD) Dovje - Mojstrana. Najprej se je 
vključil v različne delovne akcije. Kot član upravnega od-
bora in gospodarskega odseka društva je opravljal zlasti 
delo, povezano z upravljanjem Aljaževega doma v Vratih 
in vsemi pomembnimi projekti. Izvedel je številna dela pri 
vzdrževanju Aljaževega doma, skrbel za društveni kombi 
in različno opremo. Sodeloval je pri izgradnji novega Šlaj-
merjevega doma, elektrifikaciji Aljaževega doma, obnovi 
vodovoda, izgradnji čistilne naprave in po požaru obno-
vljene zimske sobe. V okviru sedemdesetletnice PD Dovje 
- Mojstrana je sodeloval pri ureditvi društvenega zbornika 
in pri izvedbi številnih prireditev.

»Na dolino Vrata imam izjemno navezanost od mladih 
nog,« se spominja nagrajenec. »Že kot desetletni fant sem 
pomagal pri kidanju snega okoli Aljaževega doma. Takrat 
sem postal član planinskega društva in sem član že se-
demdeset let. Ob drugih delovnih obveznostih, športu in 
gasilstvu je bilo včasih časa manj. Aktivneje sem se potem 
vključil po letu 1970. Vedno pa sem čutil to kot dolžnost, 
da je treba pomagati društvu, za skupno dobrobit, za udo-
bje in prijetnejše bivanje vseh, ki množično obiskujejo tri-
glavsko dolino. Nemogoče je prešteti, kolikokrat sem bil v 
Vratih. Ponosen sem na vse, kar sem naredil. Vedno z ve-
seljem in voljo – tudi zato, ker smo bili prava ekipa ljudi, ki 
smo vedeli, kaj hočemo. In to je prineslo želene rezultate. 

Pri obnovi zimske sobe smo bili celo 'okarani', da smo dela 
prehitro zaključili.«
Na Jožeta se kljub častitljivim letom člani planinskega 
društva še vedno lahko obrnejo za nasvet ali zaprosijo za 
pomoč, ne bo je odrekel, so zapisali predlagatelji za spo-
minsko plaketo. Za vse zasluge je prejel že društvena pri-
znanja ter zlati, srebrni in bronasti znak PZS.

JANKO RABIČ

Jože Čebašek

Jože Čebašek 
dobitnik spominske 
plakete PZS
Planinska zveza Slovenije (PZS) je 
decembra lani podelila najvišja 
priznanja posameznikom v društvih 
za njihovo dolgoletno neutrudno 
delo v planinstvu. Med prejemniki iz 
Zgornjesavske doline je bil Jože Čebašek 
iz Mojstrane.

LUNINE BUKVE 

2023
Irena Stopar

Pomemben del 
vsebine, kot 
vsako leto, je 
Lunin koledar po 
mesecih s setve-
nimi podatki 
(sajenje in setev, 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo), 
Vrtni koledar ter 
HOROSKOP ZA 
LETO 2023.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

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

                        + poštnina

Število strani: 52 strani, mere: 23,5 x 32 cm
Redna cena z DDV: 890

EUR

»Že kot desetletni fant sem pomagal pri 
kidanju snega okoli Aljaževega doma. Takrat 
sem postal član planinskega društva in sem 
član že sedemdeset let.«



30 | Ljudje in dogodki  

Zlata lisica znova  
v Podkorenu

Konec leta so se štajerski prireditelji Zlate lisice, ki jo je 
tudi lani gostila podkorenska strmina, razveselili dobre 
novice. Na snežni kontroli je namreč direktor ženskih tek-
movanj svetovnega pokala FIS Peter Gerdol prižgal zeleno 
luč za izvedbo tekem v soboto in nedeljo, 7. in 8. januarja. A 
s tem skrbi ni bilo konec, saj so se vsi zavedali, da jih čaka 
neusmiljen boj z naravo, ki za silvestrovo in tudi v prvih 
dneh novega leta ni skoparila s temperaturami. »Vseka-
kor bomo morali biti previdni in dosledni ter vsak dan 
smotrno izkoristiti za utrditev obstoječe snežne odeje,« 
je ob tem poudaril vodja tekmovanja Mitja Dragšič. Pri-
zadevnim delavcem je na pomoč prišel tudi helikopter, s 
katerim so sneg vozili na start proge. Ob smučarskem do-
gajanju je Zlata lisica tokrat v Kranjsko Goro ponesla tudi 
kanček pristnega štajerskega dogajanja v obliki javnih žre-
banj startnih številk, ki sta ju popestrila nastopa Emkeja 
na petkovi in zasedbe Leonart na sobotni prireditvi. Ker je 
bil Zgornjesav'c v času Zlate lisice že v tisku, bomo reporta-
žo s tekmovanja najboljših alpskih smučark sveta objavili 
v naslednji številki.

KARMEN SLUGA

V soteski Mlačca v Mojstrani je pred božično-novoletnimi pra-
zniki znova zaživelo Ledeno kraljestvo. obiskovalci so bili nad 
videnim navdušeni. »Znova so lahko občudovali prestol, gu-
galnico za romantike, Sveto družino, pripravili pa smo tudi kar 
nekaj foto točk,« je strnila predstavnica kraljestva elizabeta 
Skumavc. navdušeni so bili tako tisti, ki so prišli podnevi, ko 
dodaten čar kraljestvu dajo sončni žarki, kot tisti, ki so sotesko 
obiskali zvečer, ko je bila osvetljena z lučkami. Vrata so odprli 
23. decembra, a so jih žal morali zapreti že za silvestrovo, saj 
jim je pretoplo vreme tokrat res ponagajalo. informacije o more-
bitnem ponovnem odprtju bodo objavljene na strani Ledenega 
kraljestva na Facebooku . k. S.

Kraljestvu ponagajala narava

do 12. januarja so odprte prijave na ocenjevanje dobrot sloven-
skih kmetij. ocenjevanja prvih izdelkov (olja, kisi, žganja, suho 
sadje, sokovi, marmelade, kompoti, konzervirana zelenjava, 
med, čaji) bodo že 19. in 20. januarja. Vsak izdelek za ocenjeva-
nje mora biti opremljen z deklaracijo, iz katere bo razvidno, za 
kakšen izdelek gre, odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki 
ter čas in način priprave (klobase za kuhanje, čaji, testenine in 
sirupi). V primeru, da se boste za ocenjevanje odločili, za po-
moč pri vnosu podatkov v aplikacijo od ponedeljka do petka 
med 7. in 14. uro pokličite na telefon 051 684 163 ali pišite na 
e-naslov ana.beden@kr.kgzs.si. ob prijavi morate obvezno 
povedati kMg Mid svoje kmetije in priložiti potrdilo o plačani 
kotizaciji. S. k.

Dobrote slovenskih kmetij

Kljub neumornemu trudu Pavla Skumavca, mojstra izdelovanja 
Ledenega kraljestva v Mlačci, je narava tokrat zmagala.

Snežna kontrola na progi / Foto: spletna stran Zlate lisice

Svetovni dan snega 2023 bo organiziran le mesec dni pred FiS 
svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici. Tokrat 
bo dogodek, ki bo potekal 14. in 15. januarja, organiziran v so-
delovanju s Turizmom kranjska gora, zato bo tokratni Svetovni 
dan snega gostila kranjska gora, le nekaj kilometrov stran od 
nordijskega centra Planica. Vse bo organizirano v duhu nordij-
skih športov, obiskovalcem se bo pridružila tudi maskota pr-
venstva Vita. S. k.

Svetovni dan snega
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: knjižna nagrada

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 20. januarja 2023 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si



Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO2 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 
0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
ZIMSKI BONUS velja za modele: Corsa, Crossland, Mokka, Astra, Grandland ter Combo Life z motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge- odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel 
financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero. Ponudba je veljavna do 15.1.2023.
*Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov,
drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika
je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

NAJVEČJA ZALOGA OPLOV V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS!
Zapeljite najnovejši model na testno vožnjo in dovolite, da vas prepriča. Vozila so na zalogi, zato lahko svojega najljubšega Opla odpeljete že danes.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA  01 58 18 510  info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ  04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

RAZLIČNE ŽELJE, 
ENO VESELJE
VOZILA OPEL S HITRO DOBAVO IN ZIMSKIM BONUSOM.


