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Zimske igre skupine Volksbank (Volksbanken Winterspiele) so
tokrat že 39. zapovrstjo, prvič v vsej zgodovini pa potekajo zunaj
Avstrije. Kranjska Gora bo tako vsaj za tri dni v znamenju
bančnikov, ki se bodo med seboj pomerili v deskanju na snegu,
teku na smučeh, veleslalomu in kegljanju na ledu. Zimske igre
Volksbank bodo skoraj dva tedna pred svetovnim pokalom v
alpskem smučanju za moške, 49. Pokalom Vitranc. Ta bo na
sporedu 30. in 31. januarja 2010 prav tako v Kranjski Gori.
Skupino Volksbank AG (VB AG) so ustanovile komercialne poso-
jilne zadruge leta 1922 in je v večinski lasti več kot 60 neodvis-
nih avstrijskih ”Volksbanken” (zadružnih bank). Danes je VB AG
osrednja ustanova ene najpomembnejših bančnih skupin v
Avstriji in deluje kot mednarodna poslovna banka. VB AG je bila
tudi ena prvih bank, ki je že leta 1991 utirala pot in bila vodilna
pri širitvi na rastoče trge Srednje in Vzhodne Evrope.

Kot pomemben partner avstrijskega gospodarstva je zavzela
vodilno vlogo pri financiranju podjetij vseh velikosti - od malih in
srednje velikih podjetij do velikih koncernov. 
Banka Volksbank, d. d., na slovenskem trgu uspešno deluje že od
leta 1993, ko je Volksbank AG (VB AG) prevzela Štajersko banko
obrti in podjetništva (ustanovljena leta 1991). Največji delničar
banke je Volksbank International AG s sedežem na Dunaju v Avstri-
ji. Danes Banka Volksbank, d. d., zaposluje dvesto strokovnjakov in
je na slovenskem tržišču prisotna z enajstimi poslovalnicami: v Ko-
pru, Kranju, Celju, Šentjurju, Tepanju, v Ljubljani na Dunajski, na
Miklošičevi, na Dvornem trgu, v Šiški in na Viču ter v Mariboru.
Skupina Volksbank se zaveda pomembnosti zadovoljstva za-
poslenih, zato so tradicionalne zimske igre Volksbank pomemb-
ne za spoznavanje in druženje bančnikov, ki na ta način okrepijo
svoja poznanstva, sodelovanje ter si izmenjajo izkušnje.

Mednarodni bančni smučarski 
dogodek v Kranjski Gori
Med 15. in 17. januarjem 2010 bo v Kranjski Gori potekal prav poseben dogodek - zimske igre
Skupine Volksbank, ki se jih bo udeležilo več kot 1200 bančnikov iz vse Evrope.

Vabilo
V torek, 29. decembra 2009, 

vas ob 20. uri 
vabimo 

v večnamensko športno prireditveno 
dvorano Vitranc 

v Kranjsko Goro na 

novoletni koncert 
Pihalnega orkestra 

Jesenice-Kranjska Gora, 
ki vam ga za novoletno darilo 

poklanja 
Občina Kranjska Gora.

Jure Žerjav, 
župan Občine Kranjska Gora

OBČINA KRANJSKA GORA

Spoštovane občanke in občani 
občine Kranjska Gora, 
spoštovani poslovni partnerji in gostje, 

bliža se najlepši čas v letu. 
Čas, ko se spominjamo preteklosti 
in pričakujemo prihodnost. Čas, ko se želja po 
sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce. 
Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo želje 
in izpolnijo pričakovanja. 
Srečno 2010!

Župan Jure Žerjav, 
svetniki Občinskega sveta in
Občinska uprava 
Občine Kranjska Gora
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Kako ocenjujete iztekajoče se leto?
”Kljub gospodarski krizi je za nami kar

uspešno leto, tudi na področju gospodarstva,
čeprav se tudi v Kranjski Gori pozna upad go-
stov. K sreči v turizmu padec vsaj zaenkrat ni
bil tako hud kot v drugih panogah. Ko pogle-
damo občino skozi prihodke proračuna, vidi-
mo, da ostajamo na načrtovani ravni, res pa je,
da smo že pri načrtih upoštevali realno stanje
in nismo imeli prevelikih želja. V glavnem
smo vse investicije, ki smo si jih začrtali za le-
tošnje leto, tudi izpeljali. V prvi vrsti gre za
Petacov most, ki smo ga poleti odprli za pro-
met, pa obnovo cest po vseh krajih v občini.
Dokončana je gradnja Slovenskega planinske-
ga muzeja, čaka nas še tehnični pregled in pri-
dobitev uporabnega dovoljenja, v letu 2010 pa
postavitev zbirke in otvoritev.”

Kateri načrti so vendarle ostali neizpolnjeni?
”Investicija, ki je kljub načrtom nismo začeli v

letu 2009, je obnova osnovne šole Josipa Van-
dota v Kranjski Gori. Z delom nismo začeli iz
preprostega razloga: vse potrebne dokumentaci-
je nismo uspeli pripraviti tako zgodaj, da bi ju-
nija lahko začeli z obnovo. Septembra, ko se je
začel pouk, je bilo pač prepozno, tako da nas
čaka v prihodnjem letu kar zajeten poseg.”

Kako bo tekla obnova šole?
”Gre za korenito prenovo približno 40 let sta-

re šole, grajene po standardih, ki so veljali pred
štirimi desetletji. Stavbo bomo obnovili in to-
plotno izolirali, zamenjali vse inštalacije, celo-
vito bomo prenovili sanitarije. Razen oboda in
oken, ki so bila zamenjana v preteklih letih, bo
del, kjer so učilnice, popolnoma prenovljen.
Obnovljena bo tudi streha, predvsem v man-
sardi, kjer je treba zamenjati vse, od strešnih
oken do stenskih oblog. V drugi fazi, ki bo na
vrsti v letu 2011, pa sledi rušenje in novograd-
nja telovadnice in kuhinje. Poseg je tako velik,
da samo z obnovo ne bi šlo. Obstoječa telovad-
nica je ob tem tudi preozka in prekratka, da bi
izpolnjevala standarde košarkarskega igrišča.
In ker želimo tudi to telovadnico v poletnih
mesecih ponuditi turističnemu gospodarstvu
za pripravo ekip - izkušnje z dvorano Vitranc
kažejo, da nam v najbolj udarnem terminu, to
je julija in avgusta, manjka še ena telovadnica
- bomo v novem objektu združili oboje. Poka-
zalo se je, da je popolne prenove potrebna tudi
kuhinja: inštalacije povsem dotrajane in funk-
cionalnost tako nizka, da jo je najbolje zgradi-
ti na novo. Na podlagi novogradnje bomo pri-
dobili tudi nove prostore za vrtec, tako da bodo
po obnovi vsi oddelki vrtca, ki so zdaj na raz-
ličnih straneh šole, združeni na zahodni strani
stavbe.”

Katere pa so ostale večje investicije, ki jih
načrtujete za prihodnje leto?

”Čaka nas kar nekaj investicij na področju
oskrbe z vodo. V letu 2009 javno podjetje ni
opravilo vsega dela in tudi ne vseh investicij,
za katere so imeli v proračunu sredstva. A s 1.
januarjem prehaja infrastruktura nazaj v
upravljanje občinam, kar pomeni, da bomo
sami vodili investicije. Pričakujem, da bo zato
delo hitreje steklo. Še nekaj dela nas čaka pri
obnovi cest. Dokončali bomo nakup gasilske-
ga vozila za prostovoljno gasilsko društvo Pod-
koren in nakup podvozja za vozilo v Ratečah -
predvidoma bo drugi del plačan v letu 2011. S
tem bo v naši občini tudi zaključeno opremlja-
nje gasilskih društev z vozili. V osmih letih bo
tako obnovljen celoten vozni park; mislim, da
so gasilci v občini opremljeni z enim najbolj-
ših voznih parkov v Sloveniji. Prav tako smo
sklenili, da sofinanciramo nakup gasilske le-
stve za potrebe GARS Jesenice. Upam, da
bodo k temu dogovoru pristopile vse zgornje
gorenjske občine in seveda da bo ta nakup rea-
liziran. Oprema za Slovenski planinski muzej
in postavitev muzejske zbirke tudi predstavlja-
ta eno od večjih investicij v prihodnjem letu. ”

Kako kaže s širitvijo cestišča v Gozd-Mar-
tuljku?

”Nakup zemljišč za potrebe izgradnje hodni-
ka za pešce je precejšen zalogaj. Sama investi-
cija in izgradnja je stvar DRSC, a za del zem-
ljišč, po katerem gredo hodniki za pešce, in ka-
terih odkup zelo dobro poteka, mora poskrbeti
občina.”

Kdaj bo država začela z delom?
”Direkcija za ceste še zmeraj obljublja, da bo

v letu 2010 z investicijo začela. Upam, da ne
govorijo s figo v žepu, jih bomo pa seveda
sproti spomnili na njihove obljube. Pričaku-
jem, da denarja za projekt ne bo zmanjkalo.”

Vas skrbi prihodnje leto?
”Pravzaprav me ne. Mislim, da v celoti gle-

dano trenutni problem ni gospodarska kriza -
problem je nerealen občutek gospodarske rasti,
vrednosti delnic in nepremičnin, ki se je v pre-
teklih letih nerealno širil. Vsak, ki je vsaj malo
trezno gledal na situacijo, je vedel, da mora
biti te zgodbe enkrat konec. Zato se mi zdi, da
gre pravzaprav bolj za to, da smo padli nazaj
na realna tla, ne pa, da smo zabredli v krizo. In
še nekaj je, kar me navdaja z optimizmom:
mrzle decembrske temperature, ki so omogo-
čile, da so žičničarji praktično v petih dneh na-
redili zadostne količine snega za dobro smuko.
Ne glede na to, da je zaenkrat zima relativno
suha, sneg predstavlja garancijo za dobro zim-
sko sezono.” 

Optimistični ste tudi zaradi aktivnosti v
Planici.

”Zadovoljen sem, da se v Planici gradi. Tam
je občina v javnem interesu prenesla zemljišča
na državo in samo v tem trenutku se v Planico
investirajo 4 milijoni evrov. Celotna investicija
bo, naj spomnim, vredna 40 milijonov evrov!”

Iztekajoče se leto so zaznamovali tudi za-
pleti na področju prostorskih postopkov.

”Vse leto 2009 je bilo obremenjeno z vpraša-
njem, ali smo pri šestih spremembah PUP v
postopku naredili napako, bili zato deležni po-
bude na ustavnem sodišču, službi RS za lokal-
no samoupravo in Ministrstvu za okolje in
prostor, s strani treh svetnikov pa je bila celo
vložena kazenska ovadba proti pripravljavcem
dokumentov. Epilog je odgovor, da je na vseh
instancah pobuda zavrnjena, odgovor Ministr-
stva za okolje in prostor, ki je presojalo sklad-
nost oziroma zakonitost akta, pa je, da so bile
šeste spremembe prostorsko ureditvenih pogo-
jev sprejete v skladu z zakonom in da v postop-
ku ni bilo kršitev. Na koncu so celo zapisali, da
ugotavljajo - čeprav za to niso pristojni - da v
postopku ni bil kršen niti poslovnik občinske-
ga sveta.”

S kazensko ovadbo in odškodninskimi tož-
bami grozijo tudi investitorji objekta v Jasni. 

”Rečem lahko le, da v tem primeru občina z
vsemi pravnimi sredstvi ščiti določila prostor-
sko ureditvenih pogojev. Vložili smo zahtevo
za revizijo na vrhovnem sodišču, še vedno pa
je odprto vprašanje, kaj se je zgodilo z našo
pritožbo, ki se je na poti na Upravno enoto
spremenila v pet praznih listov papirja.”

Kakšno je vaše prednovoletno sporočilo
občanom? 

”Občanom, občankam in obiskovalcem
Kranjske Gore veliko zdravja in sreče - vse
ostalo je povezano s tem.” 

Marjana Ahačič

Optimistično v prihodnje leto
Tik pred koncem starega leta smo se o opravljenem delu in načrtih za prihodnost pogovarjali 

z županom Juretom Žerjavom.
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Naslednja številka izide 29. januarja 2010. Foto: Anka Bulovec Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1/b, Kranjska Gora
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Kranjska Gora - ”Zadovoljen sem, da je bil
proračun za prihodnje leto skoraj soglasno potr-
jen,” je odločitev občinskega sveta komentiral
župan Jure Žerjav. ”Predlogi in pripombe, ki so
bile izpostavljene v prvi obravnavi, smo skušali
v največji možni meri vključiti v predlog za dru-
go obravnavo, a zavedati se moramo, da je želja
vedno več kot možnosti, tako da je marsikaj
ostalo za prihodnja leta. Vse predlagane pobude
se namreč zabeležijo, da jih je kasneje mogoče
upoštevati pri pripravi novih proračunov. Seveda
v mejah tistega, kar dovoljuje zakonodaja.”

Proračun občine za leto 2010 ostaja na pri-
bližno enakem nivoju kot letošnji. ”Sami pri-
hodki so nekoliko nižji, a razlika nastaja pred-
vsem zaradi manjšega zneska prihodkov od so-
financiranj. V letu 2009 smo namreč gradili
Slovenski planinski muzej, ki je financiran tudi
iz evropskih strukturnih skladov. Ostali pri-
hodki so približno primerljivi z letošnjimi.
Med letom se bo pokazalo, kako bo šlo, a gle-
de na izkušnje menim, da smo tako porabo kot
prihodke kar realno načrtovali, tako da kakšnih
težav ne bi smelo biti,” je optimističen župan.
”Na odhodkovni strani se pozna, da že nekaj
let v zaključnih računih izkazujemo presežek.

Nekaj na račun investicij, tako kot letos, ko nis-
mo začeli z obnovo kranjskogorske osnovne
šole, v precejšnji meri pa tudi zaradi racional-
nega obnašanja vseh proračunskih porabnikov.
V letih, za katera rečemo, da so leta debelih
krav, smo se namreč skušali obnašati racional-

no in izdatkov predvsem za tekoče transferje
nismo povečevali. Tekoča poraba je tako osta-
la na istem nivoju, kar pomeni, da imamo tudi
zdaj, ko je prihodkov nekaj manj, dovolj mane-
vrskega prostora za investicije.”

Marjana Ahačič

Sprejeli proračun za 2010
Občinski svet je na zadnji, decembrski seji potrdil 8,8 milijona evrov visoki proračun občine 

za prihodnje leto.

Župan obiskal starejše
Sredi decembra je župan Jure Žerjav tudi letos obiskal stanovalce Doma

upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah. Občina Kranjska Gora je
namreč tako kot vsa leta doslej nekaj sredstev namenila za obdarovanje
občanov, starih 85 let in več, ter stanovalcev Doma upokojencev dr. F.
Berglja na Jesenicah - teh je letos 120 - ter otrok, rojenih v letih od 2002
do 2008 (letos jih je 333). Pri novoletnem obdarovanju sodelujejo društva
upokojencev, ki pripravijo in razdelijo darila starejšim, in društvi prijate-
ljev mladine, ki pripravita darila in obdarovanja za otroke. Zaradi preven-
tivnih ukrepov pri preprečevanju širitve pandemske gripe je letošnje praz-
novanje v Domu potekalo v manjšem obsegu, kljub temu so se navzoči
iskreno razveselili veselih viž harmonikarja. M. A.

Obvestilo
Občanke in občane občine Kranjska Gora obveščamo, da je Vlada

Republike Slovenije v Uradnem listu št. 101, z dne 10. 12. 2009, obja-
vila Sklep o ceniku dimnikarskih storitev.

Na podlagi številnih pritožb uporabnikov dimnikarskih storitev, pri-
poročil Računskega sodišča in Urada za varstvo potrošnikov je Minis-

trstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je zaračunavanje dimnikarskih
storitev sporno.

Nadzor nad delom koncesionarjev, ki opravljajo dimnikarske storitve,
je tako pokazal, da je dosedanji cenik dopuščal malverzacije pri zaraču-
navanju storitev. Koncesionarji so pogosto namesto časa, ki so ga v res-
nici porabili za neko storitev, stranki zaračunavali čas, ki ga je cenik do-
ločal kot najdaljši možni čas za izvedbo neke storitve. Po novem bo dim-
nikar dolžan pri obisku stranke izpolniti delovni nalog, v katerem bo
moral napisati, koliko časa je dejansko porabil za določeno storitev. Na-
vesti bo moral točen čas začetka in konca dela. Stranka pa bo verodostoj-
nost tega potrdila s svojim podpisom na delovnem nalogu potrdila. 

Stranka bo tako plačala le delo, ki je bilo opravljeno. Če bo dimnikar
storitev opravljal 20 minut, bo to stranko stalo 8 evrov brez DDV. V no-
vem ceniku je namreč tudi nekoliko nižja cena za minuto dela. Name-
sto 0,44 evra brez DDV bo stranka za minuto dela dimnikarja odštela
0,40 evra brez DDV. 

Vlada je sprejela še nekatere druge spremembe v zvezi z zaračunava-
njem storitev pri pregledovanju in čiščenju dimnika v večstanovanjskih
stavbah. Do sedaj se je namreč dogajalo, da je dimnikar zaračunal pre-
gled skupnega dimnika ali zračnika vsaki stranki posebej.

S tem prvim ukrepom, ki ga je sprejela Vlada RS, je Ministrstvo za oko-
lje in prostor začelo z urejanjem razmer na dimnikarskem področju.

Cenik dimnikarskih storitev je dosegljiv na spletni strani Občine
Kranjska Gora http://obcina.kranjska-gora.si.

Občina Kranjska Gora
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Spremenjeno poslovanje krajevnega urada 
v Kranjski Gori 

Upravna enota Jesenice obvešča vse krajane, da bo s 4. januarjem
2010 začel veljati spremenjen razpored uradnih ur na Krajevnem ura-
du v Kranjski Gori. Uradne ure bodo:

- ob ponedeljkih med 8. in 15. uro ter
- ob petkih med 8.00 in 13.00 uro.

Občinski svet je na seji v začetku decembra potrdil proračun za leto 2010. / Foto: Anka Bulovec
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Kranjska Gora - Turistični delavci v Kranjski
Gori so pripravljeni na zimsko sezono, ki se je
pravkar začela. V družbi Hit Alpinea tako beleži-
jo že 70-odstotno zasedenost hotelskih kapacitet,
z napovedjo so zadovoljni tudi zasebni ponudni-
ki. Mirjam Žerjav, direktorica Lokalne turistične
organizacije Kranjska Gora, upa, da bo tudi letoš-
nja zimska sezona tako uspešna kot lani, ko so od
decembra do marca beležili 173 tisoč nočitev.
”Res pa je, da je pomemben del lanskega uspeha
treba pripisati s snegom bogati zimi, ki ponuja
popolnoma drugačno podobo kraja in to, zimsko
podobo, je mnogo lažje prodajati.” 

V podjetju Hit Alpinea, vodilnem turističnem
podjetju v Zgornjesavski dolini, pričakujejo, da
jim bo letošnje leto prineslo enake prihodke kot
lani. ”Glede na splošne slabe gospodarske raz-

mere, finančno krizo in recesijo to zagotovo po-
meni velik korak naprej,” rezultate komentira
direktor Aleš Topolšek, ki je še posebej zado-
voljen zaradi dobrega obiska v poleti odprtem
hotelu Špik v Martuljku. ”Nekaj več prihodkov
kot lani načrtujemo tudi zaradi drugačne in
boljše ponudbe na snežni plaži. Letos se bomo
namreč tudi tu približali tradiciji zgornjesavske
kulinarike, tako da bodo na krožnikih gostov
različne jedi na žlico, klasična kranjska kloba-
sa z zeljem, domači siri na žaru, različna prese-
nečenja za najmlajše. Poiskali bomo tiste jedi,
ki so lahko hitro pripravljene, pa vendar so jih
jedli že naši predniki. Seveda bomo poskrbeli
tudi za to, da določene klasične jedi za najmlaj-
še ostanejo na jedilniku, a jih bomo poskušali
pripraviti na domač način.” Marjana Ahačič

Z evropsko pomočjo do čezmejnega sodelovanja
Kranjska Gora - Občina Kranjska Gora in Lokalna turistična organizacija - Zavod za tu-

rizem Kranjska Gora - sta se v preteklih dveh letih prijavila na razpise za nepovratna sred-
stva iz evropskih skladov in pripravila več projektov. V okviru enega od njih so tako v za-
četku decembra pri Zelencih postavili dve obcestni tabli, ki obeležujeta naravni park Zelen-
ce. Kot je povedala direktorica LTO Kranjska Gora Mirjam Žerjav, so oblika, barva in vse-
bina in lokacija tabel v skladu z veljavno zakonodajo. ”To je le eden od uspešno izvedenih
projektov, pri katerem smo sodelovali z občino. Projekt je potekal skoraj dve leti, saj je bilo
potrebno po uspešni prijavi na nepovratna sredstva izdelati celoten elaborat,” je zadovoljna
Žerjavova. Zdaj so v obravnavi nove kandidature za nepovratna sredstva: za financiranje ob-
cestnih tabel, tokrat v okviru projekta CULTHEX - Kulturna dediščina, ter projekt urejanja
poti v soteski Martuljek GO SLOW. Jeseni pa je LTO v sodelovanju z občino pristopila k no-
vim projektom po razpisu INTERREG Slovenija-Italija. Z njihovo pomočjo namreč želijo
razvijati čezmejno povezavo Zgornjesavske doline z italijanskim Rabljem, Trbižem in obči-
no Kluže (Chiusaforte) ter preko Julijskih Alp z Bovcem in Novo Gorico. ”Skupaj smo pri-
javili štiri projekte, ki vključujejo povezovanje na področju pohodništva, razvoja kolesarje-
nja in kolesarskih povezav, izmenjavo kulinarike in avtobusne povezave,” pojasnjuje Mirjam
Žerjav. Rezultati razpisa bodo znani konec maja prihodnjega leta, projekti pa se bodo razvi-
jali vse do konca leta 2013. ”Postopki prijave na mednarodne razpise in pridobivanje sred-
stev iz tega naslova so zapleteni in dolgotrajni. Delo na projektih, v katere se LTO aktivno
vključuje predvsem v zadnjih dveh letih, poteka na dolgi rok,” še opozarja Žerjavova, ki upa,
da bodo uspešni tudi pri novih prijavah. Marjana Ahačič

Lansko zimo bo težko
ponoviti

Obisk turistov je bil kljub recesiji doslej večji od lanskega, pozimi 
je pričakovati več gostov iz Srbije.
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Jubilej vrtca v Mojstrani
V petih oddelkih vrtca je v tem šolskem letu 76 otrok. Najstarejši otroci 

letos gostujejo v prostorih bližnje osnovne šole.

S priložnostno slovesnostjo so 16. decembra,
na dan krajevnega praznika v Mojstrani, za-
znamovali 40 let delovanja domačega vrtca.
”Prvega septembra 1969 je bivši ravnatelj
Branko Bric v službo sprejel vzgojiteljico Ido
Janša Peternel, ki je skrbela za predšolske
otroke v eni od šolskih učilnic,” je povedal
Emil Brezavšček, sedanji ravnatelj OŠ Moj-
strana, v okvir katere sodi tudi vrtec ob njem.
Malčki so se namreč leta 1982 preselili v novo,
s samoprispevkom tedanje velike občine Jese-
nice zgrajeno stavbo. Danes je v Mojstrani kar
pet oddelkov vrtca, v katere je vpisanih 76
otrok. Ker je stavba vrtca postala premajhna,
so dva oddelka drugega starostnega obdobja
letos preselili v prenovljene prostore fitnesa v
novi šolski telovadnici, trije oddelki najmlajših
pa ostajajo v vrtcu.

”Ponosni smo, da do zdaj v vrtcu nismo za-
vrnili še nobenega otroka,” je zadovoljen rav-
natelj Brezavšček. ”Vedno smo poiskali mož-
nosti, da sprejmemo vse. Zadovoljni pa bi
bili, če bi sedanji vrtec v prihodnosti lahko
dogradili - načrt širitve celo že obstaja. Ideal-
no bi bilo, če bi pridobili dodatni dve igralni-
ci in večnamenski skupni prostor.” M. A.

Podrti oporni zid v Ratečah so že popravili 
Šestnajst metrov novega opornega zidu, ki se je v Ratečah podrl pred

kratkim, so že zgradili nazaj. Kot so pojasnili na Občini Kranjska
Gora, ki je s tisoč evri financirala gradnjo, je do nepredvidenega do-
godka prišlo pri prestavitvi vodovoda ob novozgrajenem zidu. Ta je bil
postavljen v okviru izvedbe vzdrževalnih del na lokalni občinski ces-
ti. Kot je pojasnil direktor občinske uprave, se je pri prestavljanju
vodovoda ustvarila plitva ”drsina” pod temeljno peto, po kateri se je
zaradi aktivnega zemeljskega pritiska zaledenelega pobočja premaknil
del zidu in se nato zrušil na cesto. M. A.

Praznik KS Dovje-Mojstrana 
V sredo, 16. decembra, je bil praznik krajevne skupnosti Dovje-Moj-

strana. Na ta dan je na Velikem bregu v Mojstrani pred skoraj 70 leti
padla prva žrtev druge svetovne vojne v kraju, mladi Alojz Rabič z
Dovjega. V spomin na tragični dogodek so krajani po dnevu upora,
kakor tudi imenujejo 16. december, poimenovali domačo osnovo šolo.
Ulico, ki vodi na Veliki breg, pa po imenu in priimku padlega pr-
voborca Alojza Rabiča. Na praznik je tudi letos v imenu upravnega
odbora Zveze borcev za vrednote NOB Dovje Mojstrana opozorila
Sonja Mirtič. ”Vrednote, ki so nam jih priborili naši mladi fantje, kra-
jani, borci v NOB, ki so svoje življenje žrtvovali za svobodo, moramo
ohraniti, ceniti, spoštovati in negovati. To je zgodovina slovenskega
naroda, ki je ne smemo pozabiti, saj mi uživamo sadove preteklosti,”
je poudarila, krajanom pa v imenu združenja zaželela prijetne praznike
ter zdravje, mir in zadovoljstvo v prihajajočem letu. M. A.

Slovesno na prireditvi ob 40-letnici vrtca / Foto: Gorazd Kavčič

Podrti del zidu, ki se je konec preteklega tedna zrušil na cesto, je izvajalec takoj
zgradil na novo. / Foto: Gorazd Kavčič

Graničarska karavla na Velikem bregu v Mojstrani, kjer je 16. decembra leta
1941 pod streli padel Alojz Rabič.
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Akcije uspešno pod streho
Pri Društvu invalidov so letos uspešno izvedli vseh 30 načrtovanih akcij. Pogovarjali 

smo se s predsednikom društva Jožetom Zupančičem. 
Najprej se ustaviva pri 3. decembru - med-

narodnem dnevu invalidov in rojstnem dne-
vu pesnika Franceta Prešerna. Kako ste ga
obeležili v društvu?

”Ta dan že nekaj let obeležujemo s proslavo
in tudi tokrat je bilo tako. Gre za mednarodni
dan invalidov, ki so ga Združeni narodi razgla-
sili leta 1992, in za 60-letnico razglasitve De-
klaracije o človekovih pravicah. Seveda pa se
vedno spomnimo tudi našega velikega pesnika
Franceta Prešerna. Letos smo v goste, v kultur-
no dvorano na Dovje, povabili pevca Staneta
Vidmarja. Ob koncu pa nas je pozdravil in ob-
daroval sv. Miklavž. Odziv občank in občanov
je bil ogromen, dvorana na Dovjem je bila pre-
majhna za vse. Res sem vesel, da so se ljudje
odzvali v tako velikem številu in s takim nav-
dušenjem, saj smo tako dobili potrdilo, da de-
lamo prav in dobro.”

Sicer aktivnosti za članice in člane društva
pripravljate vse leto.

”Tako je. Letošnji cilj - 30 akcij smo že izpol-
nili. Zadnja akcija je bila silvestrovanje na Do-
lenjskem 10. decembra. Sicer smo skozi vse leto
obiskali različne regije naše Slovenije, kjer smo
spoznavali zgodovino, kulturo in navade ljudi.

Na izlet gremo vedno z enim avtobusom, zani-
manja pa je ponavadi nekoliko več, tako da vsak
ne more priti vedno na vrsto. Tudi za pohode je
veliko odziva, opažamo, da iz meseca v mesec
več. Pohodi so primerni za ohranjanje fizične
kondicije, skupni imenovalec vsega pa sta druže-
nje in spoznavanje. Na zadnjem letošnjem poho-
du proti Eriki v Kranjski Gori nas je bilo že 53.”

Pohvalno je, da pomagate tudi socialno
ogroženim članicam in članom.

”V veliki stiski skušamo pomagati po naj-
boljših močeh. Junija smo tako razdelili 29 pa-
ketov socialne pomoči, novembra pa še 20. Če
sem odkrit, bi vsi člani potrebovali kakšno po-
moč, a izberemo tiste, ki so je najbolj potreb-
ni. Sicer pa je iz podatkov, s katerimi razpola-
gamo, včasih težko razbrati, kdo pomoč res
potrebuje. Saj veste: medalja, pomoč in nagra-
da nikoli ne zadenejo pravega. Obakrat je bil v
akcijo vključen tudi Rdeči križ Jesenice, s ka-
terim zelo dobro sodelujemo. Mi ponudimo
prevoze, prispevamo nekaj paketov, nekaj pa
jih doda še Rdeči križ.”

Kako so se prijela brezplačna merjenja
sladkorja in holesterola v krvi ter krvnega
tlaka?

”Merjenja potekajo vsako zadnjo sredo v me-
secu od 8. do 10. ure v prostorih društva. Ude-
leži se ga v povprečju 20 ljudi. Vsak dobi vse
tri izmerjene vrednosti napisane na listku.
Merjenje pa sicer izvajata medicinska sestra
Darinka Tarman in tajnica društva Jožica Zu-
pančič.”

Imate načrt o delu društva za prihodnje
leto že narejen?

”Ja, projekti, kam in kdaj bomo kam šli, so
že v pripravi. Pri izletih vedno gledamo tudi na
to, da se izogibamo avtocest in se zaradi no-
stalgije peljemo po starih cestah. Izvajali bomo
še pohode, pripravili nekaj proslav ... Prihod-
nje leto bo v društvu tudi volilno, izbirali
bomo novo vodstvo. Nekaj menjav bo prav go-
tovo, saj nekateri dela zaradi starosti in pre-
obremenjenosti ne morejo več opravljati. Je pa
res, da je kandidatov za prostovoljno delo ved-
no manj, zato bi se rad zahvalil vsem prosto-
voljcem, ki se ukvarjajo z invalidi in jim poma-
gajo. Zelo pa sem vesel, da smo se uspešno do-
govorili s predstavniki Športnega društva Va-
niše Podkoren, da bomo koristili njihovo bali-
nišče, zato že komaj čakamo pomlad.” 

Karmen Sluga

Nakup občinske zastave
Turistično društvo Kranjska Gora vabi vse svoje člane, da v Turistič-

no informacijskem centru na Tičarjevi 2 v Kranjski Gori kupijo občin-
ske zastave po simbolični ceni 10 evrov. Društvo želi s to akcijo spod-
buditi svoje člane, da bi v času občinskega praznika Kranjske Gore in
večjih prireditev v občini razobesili zastave. K. S.

Dedek Mraz razveselil otroke v vrtcih 
Pri Zvezi društev prijateljev mladine Jesenice, ki združuje člane tudi

v občini Kranjska Gora, vsako leto v prazničnem decembru razveseli-
jo otroke z igrico in darili. Letos so pripravili igrico avtorice Jane Mil-
činski z naslovom Še ena o dedku Mrazu. Priredila jo je Saša Blažič s
štirimi učenci Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Snežinka
je bila Ana Vidic, veverica Manja Leskovšek, zajec Dora Seršen in
medved Matic Hladnik. Obiskali so lepo število vrtcev v občini Jese-
nice, veliko veselja in dobrega razpoloženja je bilo tudi ob obisku vrt-

cih v Ratečah in v Kranjski Gori. Po igrici so se najbolj razveselili pri-
hoda dedka Mraza. Vsem je namenil veliko lepih besed in razdelil da-
rila. Mentorica mlade skupine igralcev Saša Blažič je povedala, da so
se učenci tako vživeli v igranje v vrtcih, da so sklenili, da bodo usta-
novili dramsko skupino in pripravili še kakšno prijetno predstavo. J. R.

Cirkokrog na obisku
Združenje Cirkokrog je v dvorani Vitranc pripravil zanimivo in

smešno predstavo s cirkuškimi vragolijami za otroke iz vrtca in učence
od 1. do 3. razreda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Učenci 2. in 3.
razreda pa so se preizkusili tudi v cirkuških spretnostih. Izvedli so
lažje skupinske akrobacije, na primer piramido, kjer so morali vsi
sodelovati, da so uspešno izvedli nalogo. Nato pa so se preizkusili z 
različnimi cirkuškimi pripomočki. Na vrvici so vrteli diabolo, na 
palici so poskusili zavrteti krožnik, žonglirali so z žogicami in metali
hula hop obročke. Tisti dan so postali čisto pravi mali cirkusanti in
mali akrobati. Milica Vukajlovič
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Kaj počnete zdaj, ko vas ne vidimo več
tekmovati na belih strminah?

”Po zaključku moje kariere sem se odločila,
da opravim tečaj za učitelja smučanja, da bom
lahko v nadaljevanju prenašala svoje znanje in
izkušnje na druge smučarje. Zdaj sem že dru-
go leto demonstratorka alpskega smučanja, so-
delujem pa tudi s tekmovalci. Všeč mi je, ker
lahko svoje izkušnje prenašam na mlajši rod.
Zanimivo je, koliko smučanja sem se naučila,
ko sem že končala kariero. Ravno to pa je moja
motivacija, da usmerjam mlade k pravilnemu
razmišljanju o smučanju že v rosnih letih.” 

Verjetno pa tekme v alpskem smučanju še
vedno radi spremljate. Za koga najbolj dr-
žite pesti?

”Tekme svetovnega pokala redno spremljam.
Če sem doma, je to pred vsemi drugimi obvez-
nostmi. Res pa je, da ponavadi čez vikende smu-
čamo in ker me ni doma, me moji domači po
SMS sporočilih obveščajo o rezultatih. Verjetno
me bo ljubezen do tega športa spremljala vse
življenje, zato sem še toliko bolj vesela, da sem
tudi po končani karieri ostala v stiku z njim.”

Poznali smo vas kot specialistko za hitrej-
še discipline. Kako gledate na v zadnjem
času kar nekaj hudih poškodb v smuku?
Gre vse že čez mejo varnega?

”Specialistka je zelo relativen izraz. Moram
reči, da sem nekako zapadla v ta krog zaradi
dveh ali treh dobrih rezultatov v hitrejših disci-
plinah in da to ni bila moja želja ali strast. Po
duši sem bila vedno usmerjena v tehnični disci-
plini, ampak ker jima nismo dajali posebne po-
zornosti za trening, sem na koncu končala tam,
kjer sem. Mislim, da se to ni zgodilo samo pri
meni, ampak še pri marsikateri drugi tekmoval-
ki. V prvi vrsti, sploh pri smuku, je zaupanje.
Če ne verjameš vase, lahko pozabiš na rezultat,

kaj hitro pa pride tudi do poškodbe. Glavni raz-
log za poškodbe pa ni samo strah, ampak tudi
vedno hitrejše smuči, vedno hitrejše proge in
vedno daljši skoki. Mislim, da smučanje ni več
to, kar je bilo včasih in žal mi je za to.” 

Letošnja sezona je olimpijska. Tudi vi ste na-
stopili na zimskih olimpijskih igrah leta 2006 v
Torinu. Kaj nastop na tem tekmovanju pome-
ni za vrhunskega športnika? Je to pika na i?

”Moj najljubši nastop je bil prav na olimpij-
skih igrah. Počutila sem se neverjetno sprošče-
no in polno zaupanja, dobre volje. Čeprav se
sliši klišejsko, ampak res je nek čaroben obču-
tek nastopati na olimpijskih igrah. Mislim, da
so olimpijske igre vse, kar je še ostalo od tiste
smučarije, ki so jo vsi spremljali v navdušenju
in v enem skupnem duhu. Zato sem neizmerno

uživala in nikoli ne bom pozabila občutka, ki
me je prevzel, ko sem stala na startu.” 

Greste prihodnje leto na olimpijske igre v
Kanado?

”Žal ne, ker sem tudi jaz takrat v polnem za-
gonu sezone učenja smučanja in se termini po-
krivajo.” 

Kakšne so vaše želje za 2010?
”Mislim, da bi stisk roke ob polnoči in frazo

”srečn’ga pa zdrav’ga” morali jemati bolj res-
no. Zdravje je sreča in tega se premalo zaveda-
mo. Mogoče šele takrat, ko nas kaj boli in ko
smo bolni. Zato je moja največja želja, da bi
bila zdrava. Vsem Zgornjesavcem pa: nasmeh
na obraz in veliko dobre volje, veliko ljubezni
in svet se vam bo zdel precej lepši.”

Karmen Sluga

Rateški kegljači dosegajo nove uspehe
Kegljači na ledu pri Nordijskem društvu Rateče-Planica nadaljujejo z

nastopi na državnem ekipnem prvenstvu. V tretjem in četrtem krogu v
Mariboru je ekipa Tromeja v skupini A zasedla drugo mesto. Na tem me-
stu je tudi po štirih krogih in ima 22 točk. Enaki uvrstitvi ima tudi ekipa

Rateč v skupini B. Januarja ekipi čaka nastop na zaključku ekipnega 
državnega prvenstva na Jesenicah ter na državnih prvenstvih v bližanju in
zbijanju ter ciljnem tekmovanju. Ekipe rateških kegljačev v zimski sezoni
nadaljujejo tudi z nastopi na turnirjih na Koroškem. Večji uspeh so 
dosegli v Vrbi. Na mednarodnem turnirju je nastopilo 33 ekip. Ratečani
so najprej v svoji skupini zasedli 2. mesto, v finalu pa so bili 4. J. R.

Uspešen začetek zimske sezone 
Igralci Teniškega kluba TOP TEN iz Mojstrane so uspešno začeli z

nastopi na tekmovanjih v zimski sezoni. Finalistka mastersa do 11 let
Nika Kozar je v prvem dvoranskem nastopu med dekleti do 11 let
osvojila tretje mesto. Uspešni so tudi 13 let stari fantje Urban Janša,
Luka Knific in Urban Dacar, ki se poleg nastopov v kategoriji do 14 let
uveljavljajo in mešajo štrene že boljšim nasprotnikom v kategoriji do
16 let. Na odprtem teniškem prvenstvu za fante do 18 let v Kranju je
Luka Janša zasedel tretje mesto, Lutz Schoffmann se je uvrstil v osmi-
no finala. Luka Janša se sedaj vse bolj usmerja na tekmovanja v tujini,
kjer nastopa na svetovnem prvenstvu za mladince do 18 let. Januarja
ga čaka nastop v Nemčiji in na Hrvaškem. V klubu so v času zimske
sezone aktivni tudi trenerji. Sodelujejo na licenčnih seminarjih in 
potrjujejo trenerske licence za prihodnje leto. J. R. 

Po smučanju še vedno smučanje
Mojstrančanka Urška Rabič, pravi, da ne more živeti brez smučanja. Potem ko je končala tekmovalno

kariero, se zdaj posveča mladim. Še vedno pa seveda ne gre brez spremljanja tekem za svetovni pokal in
navijanja za športne prijateljice pred ekranom.
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V Planici zaenkrat vse po načrtih
V preddverju občine Kranjska Gora sta razstavljena nagrajena predloga celostne ureditve 

nordijskega centra v Planici.
Planica - Natečajna komisija pri Ministrstvu

za šolstvo in šport je septembra med desetimi
rešitvami za krajinsko-arhitekturno ureditev
Nordijskega centra Planica kot najboljši izbra-
la dve. Obe skupini avtorjev bosta pri nadaljnji
izdelavi projektov sodelovali. Vsaj za skakal-
nico morajo biti ti gotovi že do prihodnje po-
mladi in to je, kot pravi župan Jure Žerjav, ga-
rancija, da se v Planici resnično gradi nordijski
center, ”tak, kot si ga že dolga leta želimo.”

”Zadovoljen sem, da smo uspeli preseči raz-
mišljanja posameznikov, ki so v Planici videli
predvsem plen za male dobičke ob organizaci-
ji tekem, niso pa videli priložnosti, da se tam
dejansko gradi center, ki bo deloval vse leto in
omogočal zaslužek določenemu številu ljudi,”
je še dejal.

Kot je povedal, je bilo njegovo sodelovanje v
natečajni komisiji za projekt Nordijski center
Planica pozitivna izkušnja. ”Imeli smo števil-
ne sestanke, kjer smo analizirali prispele rešit-
ve; seveda nobena od njih ni optimalna, je pa
res, da obe sta prvo nagrajeni, ena s področja
urejanja krajine in druga same arhitekture, pre-
segli ostale. Prepričan sem, da bomo ob upoš-
tevanju vseh danosti v prostoru našli najbolj
optimalno postavitev celotnega centra.”

V Planici je zdaj že zaključena širitev doskočiš-
ča velikanke, obnovljeno je njeno zaletišče in
stolp ob njej. Zgrajena je gozdna cesta, ki vodi do
doskočišča mize in bo omogoča tudi transportne
povezave po samem gradbišču, gradi se nova dvo-
sedežnica, tako da se bodo tekmovalci do vrha

skakalnice lahko pripeljali s sodobno napravo.
”Prepričan sem, da bo izvajalec tudi žičnico uspel
postaviti v načrtovanem roku. Planiško vreme jim
je šlo doslej na roke in morda je to nekakšen znak,
da gredo stvari vendarle v pozitivno smer,” je
optimističen Jure Žerjav. Marjana Ahačič

Vesele božične praznike 
in vse najboljše 

v letu 2010 
vam želi občinski odbor 

SDS Kranjska Gora.

Slovenska demokratska stranka

Točke za Šporna 
Decembra je do nekaj točk svetovnega pokala v alpskem smučanju prišel tudi Kranjsko-

gorec Andrej Šporn. Na superkombinaciji v francoskem Val d’Iseru je kot najboljši Slovenec
zasedel 26. mesto, na superveleslalomu pa je prismučal do 20. mesta. V italijanski Val Gar-
deni so mu smuči prav tako dobro tekle. Na smuku je bil trinajsti, kar je bila njegova deveta
uvrstitev v petnajsterico v svetovnem pokalu. K. S.

Mato Krznarič prejemnik
spominske plakete PZS 

Planinska zveza Slovenije vsako leto v de-
cembru podeli najvišje priznanje posamez-
nikom za dolgoletno delo na področju pla-
ninstva. Letošnji dobitnik iz občine Kranj-
ska Gora je Mato Krznarič iz Mojstrane, ki
je letos praznoval 80-letni življenjski jubi-
lej. Član Planinskega društva Dovje-Mojs-
trana je že 63 let. Od mladih let do današ-
njih dni se njegovo delo v društvu zrcali
predvsem na gospodarskem področju. V
obrazložitvi ob prejemu priznanja so pouda-
rili, da se je Mato leta 1968 vključil v delo
upravnega odbora domačega planinskega
društva. Ves čas je nepogrešljivi član delo-
vne ekipe pri številnih obnovah Aljaževega
doma in drugih objektov v Vratih. Ker prej
še ni bilo elektrike v domu, je bil nepogreš-
ljiv pri obratovanju in vzdrževanju dizelskih
agregatov. Sodeloval je na različnih delo-
vnih akcijah, v letih 1998 do leta 2008 pa je
pomembno prispeval k uresničitvi velikih
razvojnih društvenih projektov, kot je elek-
trifikacija v Vratih, obnova Aljaževega
doma in izgradnja čistilne naprave. Vse za-
upane naloge je vedno opravljal vestno in
natančno, s pravo predanostjo planinskega
delavca. Ob prejemu priznanja je dejal:
”Prejel sem ga z velikim zadovoljstvom.
Vrata z Aljaževim domom so vsa leta kot
moj drugi dom. Tolikokrat sem bil tam, 
da se ne da prešteti. Vedno sem z veseljem
pomagal in to nameravam še naprej.” J. R.

Idejne rešitve so razstavljene v preddverju Občine Kranjska Gora.
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Božično-novoletne
delavnice

V torek, 8. decembra, so učenci na OŠ Jo-
sipa Vandota Kranjska Gora sodelovali v
božično-novoletnih delavnicah. Kot je pove-
dala učiteljica Milica Vukajlovič, so za
učence od 1. do 5. razreda delavnice pripra-
vili starši, učitelji pa za starejše učence. ”Na
razredni stopnji so izdelovali čudovite voš-
čilnice iz različnih materialov in božično-
novoletne okraske, na primer adventne ven-
čke, snežene može in snežinke. Prav tako so
okrasili okna na šoli. Na predmetni stopnji
pa so se učenci razporedili v različne skupi-
ne, kjer so pekli piškote, pripravili vazelin
in stekleničke s kopalno soljo, kuhali mar-
melado, slikali na keramiko, izdelovali
okraske iz lesa in gline ter izdelali darilne
škatle in vrečke. Izdelke so učenci razstavi-
li in prodajali na stojnicah pred šolo in na
trgu pred cerkvijo. Staršem se zahvaljujemo
za njihovo sodelovanje, vsem pa želimo obi-
lo snega in vesele praznike,” je še povedala.

M. A.

Varno na smučiščih
Temelj obnašanja je prav gotovo deset FIS pravil, poudarjajo policisti PP Kranjska Gora: obzir-

nost do drugega (smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali poškoduje drugega); smučarsko
znanje (smučar ne sme voziti na pamet; hitrost mora prilagoditi svojemu znanju, razmeram na
smučišču in gostoti smučarjev); izbira smučišča (hitrejši smučar mora tako izbirati smučino, da ne
ogroža smučarjev pred seboj); prehitevanje (smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki razda-
lji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje); v smuk - nadaljevanje (preden smučar odpe-
lje po progi, mora pogledati navzdol in navzgor, če je varno zanj in za druge); ustavljanje (smučar
se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih smučišča, razen v sili, vendar naj se čim prej umakne);
vzpenjanje (smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje uporabiti le rob smučišča); upoštevanje oz-
načb (smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in prometne oznake na smučiščih); pomoč pri
nesreči (pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh pomagati ponesrečencu); dolžnost identifi-
ciranja (smučar, kot udeleženec ali priča, odgovoren ali ne, se mora pri nesreči pustiti legitimira-
ti). ”Prav lahko pa se zgodi, da nam užitke na smučišču pokvari nepridiprav, ki izkoristi trenutek
naše nepozornosti in si prilasti nekaj, kar ni njegovo. Zato opozarjamo smučarje in ostale obisko-
valce smučišč na varovanje premoženja, saj s primernim samozaščitnim ravnanjem lahko storimo
največ za svojo lastnino,” opozarjajo policisti. ”Na podlagi izkušenj se je namreč izkazalo, da last-
na skrb  v največji meri prepreči kazniva dejanja ter nas tako obvaruje slabe volje.”             M. A.

Športne legende odhajajo, njihova dejan-
ja ostajajo. Karel Klančnik, rojen Mojs-
trančan, je eden tistih, ki je močno zaz-
namoval zgodovino skakalnega športa v
Zgornjesavski dolini. Dočakal je častitljivih
92 let. Decembra so se njegovi najbližji in
drugi, ki so ga cenili in spoštovali, od njega
poslovili na pokopališču v Podkorenu. 

Karel Klančnik se je rad spominjal prvih
stikov s snegom, ko je okoli domače hiše v
Mojstrani delal majhne skakalnice in se ko-
rajžno poganjal po zaletišču. Ko je k smu-
čarskemu klubu Dovje-Mojstrana prišel
norveški trener, se je vse skupaj začelo za-
res. Dozoreval je v odličnega smučarskega
skakalca. Planico kot zibelko smučarskih
skokov je dojemal drugače kot drugi ska-
kalci. Tam je leta 1950 na Bloudkovi ska-
kalnici z osebnim rekordom 110 metrov do-
segel pomembno daljavo. Tri leta kasneje je
tam doživel hud padec, ki je pomenil zanj

konec skakalne kariere. Vrsto let je bil dr-
žavni reprezentant, dosegal je zmage na do-
mačih in mednarodnih tekmovanjih, nasto-
pil je na dveh svetovnih prvenstvih v Zako-
panah in Lake Placidu. Vedno se je s pono-
som spominjal nastopov na dveh olimpijskih
igrah, leta 1948 v St. Moritzu in leta 1952 v
Oslu. Po padcu v Planici se je posvetil tre-
nerskemu delu. Nanizal je vrsto uspehov,
najprej kot trener mladinske reprezentance
in kasneje kot zvezni trener v takratni drža-
vi Jugoslaviji. Kasneje se je umaknil iz ska-
kalnega športa in se posvetil poklicnemu
delu na železnici. Razvoj skakalnega športa
je še spremljal in se udeleževal planiških pri-
reditev. Širša športna javnost je vedno ceni-
la njegov velik prispevek, ki ga je dal skakal-
nemu športu. Olimpijska akademija pri
Olimpijskem komiteju Slovenije mu je letos
kot drugemu najstarejšemu olimpijcu v Slo-
veniji podelila priznanje. Janko Rabič 

In memoriam

Karel Klančnik 
1917 - 2009
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BREZPLAČNI PREGLED VIDA
Lesce, torek: 15 - 17 / telefon: 04 531 89 34
Jesenice, četrtek: 15 -18 / telefon: 04 586 2416

■  potrdila za vozniški izpit ■   zdravniška 

spričevala ■  zdravljenje očesnih bolezni 

■  predpisovanje očal ■   kontaktne leče

Vsak petek specialistični okulistični pregledi!
www.optika-berce.si

ŽELIMO VAM
VESELE
BOŽIČNE
PRAZNIKE 
TER ZDRAVO,
SREČNO 
IN USPEŠNO

2010

Mojstrana - Vse bližje je dan, ko bo v Moj-
strani odprl vrata Slovenski planinski muzej.
Datum je že nekaj časa znan. To je 7. avgust
2010, ko občina Kranjska Gora praznuje svoj
praznik. Izvajalci so letos poleti zaključili z
gradnjo celotnega objekta in okolice. Po spre-
jemu izvedbenega načrta za oblikovanje razs-
tave je sedaj na vrsti priprava za razpis za
dobavitelja opreme. V notranjosti bodo muze-
ja bodo na vrsti najprej različna mizarska dela
ter postavljanje avdiovizualne opreme in
grafično oblikovanje. 

S postavljanjem razstave bodo začeli v mese-
cu marcu. Po besedah vodje projekta Mira
Eržena vsa dela potekajo po terminskem
planu. Planinska društva so še enkrat pozvali,
da še lahko prispevajo različne eksponate in
pisne dokumente. Razstavo želijo čim bolj
obogatiti s planinsko dejavnostjo z vseh kon-
cev Slovenije, ne le z območja Julijskih Alp. 

Organizacijska enota Kranjska Gora v okviru
Gornjesavskega muzeja Jesenice bo nov
planinski muzej prevzela v upravljanje v za-
četku prihodnjega leta. Tudi glede zagotavljan-
ja finančnih sredstev ni zapletov in uresničuje-
jo sprejeto finančno konstrukcijo z glavnim in-
vestitorjem občino Kranjska Gora. Fundacija
Avgusta Delavca naprej zbira sredstva po spre-
jeti obveznosti. Kljub težkim gospodarskim
časom je od planirane vsote 400 tisoč evrov
uspela že zbrati 265 tisoč evrov. 

Po dolgoletnih pripravah in številnih ovirah
je pri vseh odgovornih sedaj že več optimizma

pred dokončno izgradnjo in odprtjem muzeja.
Planinska zveza Slovenije je predsednika do-
mačega planinskega društva in vodjo projekta
Mira Eržena na decembrski seji nagradila s
posebnim priznanjem za uresničitev izgradnje
muzeja. Velikokrat v preteklih letih je moral
zagovarjati smiselnost velike investicije. Ob
prejemu priznanja je poudaril, da je to zasluga
tudi drugih, ki so verjeli v to in ga spodbujali.
Sam predvsem upa, da bo sedaj Mojstrana in
celotna občina Kranjska Gora znana izkoristiti
pridobitev in jo vključiti v turistično ponudbo. 

Janko Rabič

V Mojstrani vse po načrtih
V Planinskem muzeju bodo spomladi začeli urejati stalno razstavo.

Slovenski planinski muzej v Mojstrani

Miro Eržen
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... se mi je porajalo ob obisku v Ratečah. 
Z avtomobilom se pripeljem do Rateč in za-

vijem pred hišo, iz katere že na prvi pogled
veje optimizem. Zakaj? Ker me hiša takoj
očara z rumeno zunanjostjo. Pozvonim. Pri-
jazno mi odpre nasmejana Mateja Zagoršek,
oblikovalka, uspešna podjetnica. Podjetje Ros-
je je odprla leta 1998. Prvotni prostori, v kater-
ih je začela dejavnost, so postali premajhni,
zato so se po dobrih desetih letih preselili v
večje. Dokazala se je s pridnostjo in vestnos-
tjo. Zato se stranke iz Zgornjesavske doline, pa
tudi s sosednjega italijanskega Trbiža rade
vračajo. V podjetju Rosje ideje snujejo trije za-

posleni in dva sodelavca prek s. p.-ja. Trije ob-
likujejo na računalniku, dva poskrbita za
končno izvedbo. Uigrana ekipa namreč lahko
poskrbi za celostno grafično podobo,
tiskovine, panoje na razstavah, potisk majic,
vinske etikete, fototapete, povečavo slik, trans-
parente, avtografijo, če ste literati, vam natis-
nejo knjigo, podjetnikom izdelajo vizitke in
žige ... Skratka - vsestranski so. Izpod njihovih
rok so krajevne table po vsej kranjskogorski
občini. Prav tako tiste ob turistični poti na Peč
nad Ratečami. Ustvarijo transparente za tradi-
cionalne prireditve po Dolini: Aljaževe, 
Škerlove in Lavtižarjeve dneve, za srečanje na

Tromeji, vaški dan v Ratečah. Njihovi delovni
stroji so ogromni, izpod njih pa pridejo na dan
natančno in elegantno narejeni končni izdelki.
Turistične organizacije se z njimi predstavljajo
tudi na svetovnih sejmih. In tako njihova dela
potujejo po vsem svetu. ”A mi kljub temu ved-
no vse izvemo prvi,” se ob koncu pošali Mate-
ja, ”prvi namreč na plakatih lahko preberemo,
kdaj in kje bo kakšen koncert, prvi vidimo
panoje za razstavo, prvi lahko prelistamo
novoizdano knjigo kakšnega avtorja.” Z nas-
mehom se posloviva. In res ji privoščim uspeh
tudi v prihodnje!                                       

Karmen Sluga

Super ideja za darilo!

Ličen darilni bon lahko prevzamete na 
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti
glavne avtobusne postaje), ga naročite po telefonu ali e-pošti.

Naročnino lahko podarite v vrednosti, ki jo sami 
določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, pokličite, nam 
pišite ali se pri nas oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega. Podarite naročnino na 
Gorenjski glas, ki za vas izhaja vsak torek in petek.

Radostno Optimistično 
Samozavestno Jasno Elegantno ...
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Očitno je na pravi podjetniški poti, saj mu
tudi pred novim letom ne manjka delovnega
zagona. Pred prihajajočim letom si želi obilo
ustvarjalnega duha in da bi mu poslovne ideje
čimvečkrat uspelo prenesti v dejanja. 

S čim se ukvarjate in koliko časa že? 
”Leta 2006 sem se odločil ustvariti svojo

spletno trgovino s pasjo opremo in hrano na
naslovu www.hov-hov.si. Danes, po treh letih,
je to še vedno moj primarni posel. Leta 2008
pa sem zagrabil še ponujeno priložnost in sku-
paj z bratom v najem vzel avtopralnico v Logu
pri Kranjski Gori, ki sva jo poimenovala Avto-
pralnica Lavret. Oba posla mi vzameta kar pre-
cej časa, a še vedno ga najdem tudi za glasbe-
no udejstvovanje, zato me lahko praktično vsak
petek videvate v Vopa Pubu v Kranjski Gori,
kjer ljudi zabavam s svojim kitarskim zna-
njem.”

So ljudje danes že vajeni spletnega naku-
povanja? 

”Spletni nakupi so pri nas deležni kar pre-
cejšnjega zaupanja, tudi zato, ker smo majhna
dežela in ni strahu pred možnimi prevaranti. V
osnovi je pač treba predstaviti sebe in spletno
trgovino kot zaupanja vredno, ljudje morajo
dobiti nek občutek resnosti oz. profesionalno-
sti in ob teh dejavnikih načeloma nimajo po-
mislekov pri nakupu. Spletno nakupovanje je
vsekakor v rasti, velikokrat že zato, ker ljudje
nimajo časa hoditi po trgovinah, v mojem pri-
meru pa so vreče hrane kar precej težke in jih
ljudje težko prenašajo naokoli. Pri nakupu nad
45 evrov prek spletne strani je dostava brez-
plačna, v ta cenovni razred pa je tako vključe-
na čisto vsaka 15-kilogramska vreča briketira-
ne hrane. Z malo iznajdljivosti pa je spletni na-
kup lahko precej cenejši od nakupovanja v tr-
govinah - mi svojim strankam mesečno ponu-
jamo kode s popusti prek skupnosti Facebook.
Povezava je objavljena tudi na spletni strani.”

Za spletno stran www.hov-hov.si ste preje-
li tudi posebno državno nagrado. Za kakšen
natečaj je pravzaprav šlo, je bila konkuren-
ca huda?

”Res je, spletni pasji nakupovalnik hov-
hov.si je prejel nagrado Netko 2009 v katego-
riji favicon. Nagrada Netko je ugledna tradici-
onalna nagrada, ki se podeljuje podjetjem,
ustanovam, uradom, skupnostim ter posamez-
nikom, ki izstopajo s kakovostjo spletnih stra-
ni. Nagrado podeljuje Gospodarska zbornica
Slovenije, letos je bilo prijavljenih 151 podje-
tij, podeljenih pa le enajst nagrad. Nagrada
Netko je vsekakor velik uspeh in potrditev, da
smo z delom na pravi poti.”

Kako pa se je v Dolini prijela avtopralni-
ca?

”Tako kot vsak novoustanovljeni posel tudi
avtopralnica potrebuje svoj čas. Veliko ljudi
svoje jeklene konjičke še vedno pere doma, saj
jim to predstavlja določen užitek, se pa na nas
obrnejo v mrzlih, zimskih časih. Trenutno
opravljamo zunanje pranje in notranje čiščenje

vozil ter voskanje vozila s trdim voskom. Spo-
mladi bomo ponudbo razširili tudi na globin-
sko čiščenje in poliranje vozil. V medsezon-
skem času ponavadi cene spustimo za 15 od-
stotkov in tako vsem omogočimo koriščenje
naših storitev po precej nizkih cenah, z malo
iznajdljivosti pa lahko čisto vsakič prejmete 10
odstotkov popusta, le uporabe spletne skupno-
sti Facebook se ne izogibajte. Med ugodnostmi
pa so še kuponi za večkratno pranje.”

Smo v časih gospodarske krize. Kako se
soočate z njo, jo kaj občutite?

”Gospodarska kriza je prizadela prav vse
med nami in jaz s svojim poslovanjem nisem
nobena izjema. Lahko se sicer pohvalim, da
smo pri hov-hov.si močno dvignili promet rav-
no v času gospodarske krize, pri avtopralnici
pa je zgodba malo drugačna, saj čisti avtomo-
bil v časih krize ni bistvenega pomena, med-
tem ko je nakup kvalitetne hrane za pse za ve-
čino ljudi nujno zlo. Sedaj, ko se je kriza že
malo umirila, se je tudi v avtopralnici poveča-
lo zanimanje za dodatne in bolj zahtevne sto-
ritve, zato bomo ljudem te storitve tudi ponu-
dili. Problem gospodarske krize pa je bil vse-
kakor tudi v pridobivanju kreditov za širjenje

poslovanja, saj so banke izkazovale precej
močne nezaupnice in je bila širitev poslovanja
praktično nemogoča. To je pač del poti samo-
stojnih podjetnikov in mikropodjetij. Treba je
stisniti zobe in z optimizmom počakati na bolj-
še čase, ki vsekakor pridejo.”

Kakšne so vaše podjetniške želje za 2010?
”Kot vsak podjetnik si tudi sam želim še več

poslovnih uspehov in čim manj stresnih trenut-
kov, ki so pač del našega vsakdana. Lepo je vi-
deti, kako poslovne ideje rastejo v dejanja in
kako se delo obrestuje, zato si želim, da bi vse
to lahko cenil tudi v prihajajočem letu. Pred-
vsem pa si želim, da bo leto 2010 bolj uspešno
tako v poslovnem kot v zasebnem življenju.”    

Karmen Sluga

Nagrada za mladega podjetnika
Anže Gregorič je mladi podjetnik iz Kranjske Gore, ki je letos za spletno stran svojega podjetja 

prejel državno nagrado. 

Utemeljitev nagarde
”Ustvarjalci odličnega spletnega mesta

Hov-hov so razumeli, da je pomembno po-
svetiti pozornost tudi najmanjšim stvarem.
Pri nagrajenem faviconu je prepričala ideja,
da bi predstavil glavni koncept in ne samo
logotip projekta.”
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Prireditve, mnenje

Vabimo vas
v lep ambient, kjer lahko naročite
slastne torte tudi za domov. 
Po predhodnem naročilu 
sprejemamo naročila za torte 
za razne priložnosti, kot so rojstni
dnevi, poroke, obletnice ...

Kavarna - slaščičarna
Arif Čehajić s.p., Koroška ulica 13 B, 4280 Kranjska Gora, Tel. 04/588 55 44

Želimo vam vesel božič 
in srečno novo leto 2010

Z zbora krajanov v Mojstrani
Prvič sem bila na zboru krajanov v Mojstrani in na koncu zbora sem bila

zadovoljna, da sem se ga udeležila. Krajani in predstavniki občine so si iz-
menjali informacije in mnenja, ki so bila usmerjena predvsem v skrb do
okolja in v pereče zadeve, ki so v pristojnosti države. Če je zadišalo po ne-
koliko žolčni komunikaciji, so predstavniki občine posredovali na trezen na-
čin in umirili čustva. Predvsem so me razveselile pobude, ki so jih izražali
krajani, ker so bile vse po vrsti povezane s skrbjo za varovanje okolja in ka-
kovostno bivanje v kraju. Načeli so probleme, ki žulijo večino in ki bi jih
strokovne službe morale začeti odpravljati, preden nanje opozorijo krajani.
Problem pa postane resnejši, če krajani nanj opozorijo, strokovne službe pa
se ne odzivajo niti strokovno niti življenjsko. Tako na primer ni pošteno po-
tolažiti ljudi, da bodo lahko kmalu odvažali odpadlo listje in veje v bodočo
kompostarno na Tabrah. To ni realen nasvet, ki ne bo predstavljal rešitve,
dokler ne bo občinska komunala strokovno poskrbela za odvoz vsaj dvakrat
na leto. Z biološkimi odpadki se komunala nasploh noče celovito spopasti.
Brezplačni kompostniki so bili rešitev za lastnike vrtov, še naprej pa ostaja-
jo brez odgovorov nelastniki. Ravno tako pokopališča, kjer je vsem na očeh
odnos občine do okolja, saj se v istih zabojnikih znajdejo biološki odpadki
in plastične sveče. Odzivni čas Komunale Kranjska Gora je predolg in zato
odgovorni marsikdaj dajejo vtis nestrokovnosti. Predolgo je na primer tra-
jalo, da lahko kosovni material odpeljemo na Tabre tudi na soboto. Predol-
go si komunala noče samokritično razložiti obnašanja občanov, ki hitro na-
polnijo ekološke otoke v in okrog zabojnikov. Predolgo čakamo na zabojni-
ke z napisi, ki bodo bližji občanom kot zbiralcu odpadkov. Za neurejenost
otokov pač ne morejo biti krivi zgolj občani. Vzpostavitev redarske službe
so krajani pozdravili, saj upajo, da bo takšna služba pravo zdravilo za
dnevne pomanjkljivosti, s katerimi se v kraju srečujejo. Prav pa se je zave-
dati, da je redarska služba hkrati tudi represija, ki s kaznimi gasi, kar bi
morale ustrezne občinske službe preprečiti. Če gre za divja odlagališča od-
padkov, je to lahko nemarnost krajanov, lahko pa tudi znak komunali, da
zbiranje odpadkov ni tako dobro urejeno, kot misli, da je. Če gre za napač-
no parkirane avtomobile sredi Mojstrane, je to lahko kršenje pravil parki-
ranja, lahko pa namig občini, da je treba narediti parkirišča. Tako kot je žu-
pan spodbujal krajane k prijavam nepravilnosti, bi moral spodbujati tudi
občinske službe, da rešujejo probleme, zaradi katerih bodo redarji kazno-
vali. Prav bi bilo najprej ustvariti pogoje za red in šele potem kaznovati ne-
red.  Razžalostila in presenetila pa me je nemoč, h kateri so se občinski
predstavniki zatekli vsakokrat, ko so problemi krajanov trčili ob pristojnost
države. Izzvenelo je kot iskanje krivca in izgovor, zakaj občina ne more nič
narediti. To pač ne drži. Občina ima službe in ljudi, ki morajo posredovati
probleme na državno raven. Če to ni narejeno učinkovito, se stvari ne mo-
rejo rešiti. Tako mineva eno leto, odkar je cestno podjetje pri pluženju dr-
žavne ceste podrlo napis MOJSTRANA na vhodu v kraj iz smeri Kranjska
Gora. V večmesečnem dopisovanju z zaposlenimi na občini dobivam vse-
binsko prazne odgovore, table pa še vedno ni.  Gozdna pot na Boru in na-
prej do Podkuž je neprepoznavna. Lastniki gozdov so morali posekati bol-
na drevesa, nihče pa ne nadzoruje sanacije, potem ko pot in gozd nenarav-
no in škodljivo poglobi stroj. Državna pristojnost, prav, toda gozdno gospo-
darstvo zaposluje lokalne gozdarje, ki pred leti ne bi nikoli dovolili takšne-
ga uničevanja. Že nekaj tednov različni stroji kopljejo pesek iz Mlince nad
Dovjem in preoblikujejo vodotok. Gre za občinsko ali državno pristojnost,
dovoljeno ali črno dejavnost? Kako naj krajani vedo in kako naj se odzo-

Po Podkorenu so strašili
parkeljni

Šestdeset rogatcev iz treh dežel je norelo po
trgu in strašilo številne obiskovalce.

Podkoren - Srečanje parkeljnov treh dežel so organizatorji, lo-
kalna turistična organizacija ter domače kulturno in gasilsko druš-
tvo, letos prvič pripravili v Podkorenu. Prišlo jih je okoli šestdeset:
dve skupini sta iz Avstrije, tri iz Italije, dve pa sta bili domači: ena
iz Podkorena in druga iz Gozda Martuljka. Tokrat so se pri nas sre-
čali že četrtič, a do letos vedno v Kranjski Gori. ”Gre za etnološko
prireditev, katere namen je predvsem ohranjanje starih običajev, ki
so značilni za naš konec doline, obenem pa našim prebivalcem
predstaviti tudi kulturo, ki jo gojijo v sosednjih obmejnih krajih.
Na podobna srečanja so povabljeni tudi naši parkeljni, ki se na
takšna vabila radi odzovejo. V letošnjem letu so tako obiskali Co-
ocau, Podklošter (Arnoldstein), Strajo vas (Hohenturn), Tabljo
(Pontebo) in Brnco (Furnitz),” je povedal Blaž Veber iz LTO
Kranjska Gora. Parkeljne sicer poznamo kot del Miklavževega
spremstva; strašijo tiste, ki med letom niso bili pridni, njihov izvor
pa naj bi pravzaprav segal še v predkrščanske čase, ko so ljudje
verjeli, da se pozimi na ta svet vračajo umrle duše.  M. A.

Ko se je zvečer trg sredi Podkorena dodobra napolnil z obiskovalci in je od
sten okoliških hiš začela odmevati strah zbujajoča težko metalna glasba,
so po ozki ulici prinoreli parkeljni. / Foto: Anka Bulovec

vejo? Občina si v takšnih primerih enostavno
ne sme dovoliti, da je nemočna.

Ne pridružujem se enemu izmed mnenj, da bi
bilo Mojstrani bolje v občini Jesenice. Tako je
že bilo, pa se kraju ni kaj prida poznalo. Sedaj
pa so kakovostni premiki, le prepočasi in pre-
več rigidno kranjskogorske službe rešujejo pro-
bleme. Niso vsi povezani z denarjem, zato naj
službe strokovno in odločno opravijo svoje
delo, ne glede ali je v ali izven občinske pristoj-
nosti. Odprta in poštena komunikacija, kakršna
je bila na zboru krajanov v Mojstrani, je lahko
občini v veliko pomoč, ker je skladna tudi s
strateškim razvojnim dokumentom občine. Ver-
jamem, da bo.

Melita Djurić
Mojstrana
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Žive jaslice v ledu
25. december - 27.december
1. januar - 3. januar
Predstave ob 16., 17. in 18. uri 
Informacije: Pavel Skumavec, 031/677 203
Kje: Mlačca, Mojstrana

Božični koncerti MePZ KD Odmev Kranjska Gora
26. decembra 2009 ob 19. uri
Veliki božično-novoletni koncert z gosti
Cerkev Marijinega vnebovzetja
Kranjska Gora 

28. decembra 2009 ob 18.30
Božični koncert
Cerkev sv. Andreja 
Podkoren 

29. decembra 2009 ob 18.30
Božični koncert
Cerkev sv. Duha
Rateče
Koncerta v Podkorenu in Ratečah se bosta začela po zaključku svete maše.

Gledališka predstava: J. Tobiessen VOLI!
Komedija v izvedbi Ta bol’ teatra KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora 
v nedeljo, 27. decembra 2009, ob 19.30
v sredo, 30. decembra 2009, ob 19.30 
Kje: Kulturni dom, Kranjska Gora

Novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora
29. decembra 2009 
Koncert vam kot novoletno darilo poklanja Občina Kranjska Gora. 
Kje: Dvorana Vitranc, Kranjska Gora

Silvestrovanje na prostem in v šotoru Arena
31. decembra 2009 
Kje: Trg pred TIC, Šotor Arena

49. Pokal Vitranc
30. januarja 2010 - 31. januarja 2010 

X-plozija zabave
30. januarja 2010 

Prireditve v občini Kranjska Gora

Koledovanje
Vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi se bo tudi letos

odpravila na koledovanje po domači okolici, in sicer 3. januarja. To-
krat bodo z besedo in pesmijo najprej voščili vse dobro v novem letu
v Radovni, kjer se bodo zbrali ob 16. uri. Uro pozneje bodo zapeli na
parkirišču pred Mercatorjem v Mojstrani, ob 18. uri Pr´ Katr´ na Dov-
jem, ob 19. uri pa bodo koledovanje končali pri Vogu v Kamnah. K. S.

Božični koncerti
Mešani pevski zbor Kranjska Gora tudi letos pripravlja božične kon-

certe. V soboto, 26. decembra, ob 18.30 bodo nastopili v cerkvi Ma-
rijinega Vnebovzetja v Kranjski Gori. V goste so povabili tudi Gor-
janske fante. V cerkvi sv. Andreja v Podkorenu bodo koncert izvedli
v ponedeljek, 28. decembra, ob 19. uri, v cerkvi sv. Duha Ratečah pa
dan pozneje ob 18.30. K. S.

Začela se je zimska sezona
Pretekli četrtek, ko je z obratovanjem najprej začela vlečnica Mojca 2, se

je smučarska sezona začela tudi v Kranjski Gori, le dan za tem je začela
obratovati tudi vlečnica Mojca in štirisedežnica Dolenčev Rut. Turistični
delavci pa so pretekli konec tedna pripravili tudi veliko otvoritev zimske
sezone: že v petek zvečer je v polni dvorani Vitranc nastopil Jan Plesten-
jak s simfoniki, v soboto zvečer so obiskovalci kranjskogorskih smučišč
lahko uživali na brezplačni smuki in si zvečer ogledali še ognjemet. V
nedeljo dopoldan je bilo živahno ob sedežnici Dolenčev rut, zvečer pa je
na trg pred cerkvijo prišel Božiček in razveselil otroke, ki so si tam ogledali
lutkovno predstavo Čarobna smrečica. M. A., foto: Anka Bulovec
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