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Vid Černe, častni občan Kranjske Gore

”Starejši gledamo nazaj, mladi 
v prihodnost”

Vid Černe - turistični delavec, pisatelj, fotograf, lovec, ljubiteljski zgodovinar in preučevalec 
domače besede - je avgusta postal častni občan Kranjske Gore. Kraja, za katerega pravi, da ga 

ne bi zapustil, tudi če bi ga z verigo vlekli drugam.

Štiriinosemdesetletni gospod skupaj s soprogo
živi v idilični hišici v samem centru Kranjske
Gore. Nič čudnega, da je še vedno na tekočem z
dogajanjem okoli sebe! V začetku novembra bo
izšla njegova že peta knjiga, tokrat jo je naslovil
Cvet arnike v šopku domačih zgodb. ”Oh, le za
kranjskogorske zgodbe gre, zbral sem jih po
spominu,” (pre)skromno pojasnjuje. ”Imam to
srečo, da sem bil rojen že pred vojno. Vse živ-
ljenje sem že v Kranjski Gori, marsikaj sem do-
živel, pa sem vse to skušal povezati v zgodbe.
Knjigo sem organiziral v tri dele: prvi je roma-
nopisni, v njem pa opisujem predvsem vaške
dogodke in zgodovinsko ozadje zgornjega dela
Gornjesavske doline. Prepletel sem jih s pripo-
vedjo o mladem gozdarju in dekletu, ki se poča-
si zbližujeta, da je zgodba bolj živo teče. Opiso-
val sem bivanje Ivana Cankarja v Kranjski gori,
zajel koroško-slovenske odnose, kakršni so bili
takrat, ko je tu vladala belopeška gospoda, pa še
mnoge druge dogodke in ljudi.”

Lovci smo ljudje, ki nam 
je mar za naravo

Ker je že skoraj šest desetletij tudi predan član
lovske bratovščine, je tudi to temo vključil v
svoje pripovedi. ”Hotel sem pokazati lov s tiste
strani, ki jo ljudje običajno zelo slabo poznajo.
Lovci smo namreč ponavadi prikazani kot sla-
bi, ne pa kot ljudje, ki se trudimo vzdrževati
divjad, gozdove in naravo. Malokdo ve, da nam
odstrel živali predpisujejo drugi, da si ne izmiš-
ljujemo sami, kaj, kdaj in kje bomo streljali ...” 

Od kod prihajamo?
V zgodbah želi izpostaviti svoj življenjski

motto: ”Naj mladina gleda naprej, mi, starejši
pa se oziramo nazaj, od koder smo prišli.” Prav
zato je drugi del knjige bolj resen. V njem Vid
Černe, sicer znan zagovornik lepega domače-
ga izrazja, bolj natančno popisuje kranjskogor-
ski Trg na gorici, kakor so ga poimenovali
predniki. V svojih zapisih se med drugim spo-
minja hotela Pošta, ki ga že dolgo ni več, leta
1783 pa se je prav tam prvič začel organiziran
pouk za kranjskogorske otroke. ”Ker bo pri-
hodnje leto marca 50. tekmovanje za pokal Vi-
tranc, sem skušal pod naslovom Smučanje po
domače opisati tudi začetke bukovniškega
smuka, iz katerega se je rodil pokal Vitranc.”

Tretji del knjige predstavlja bogat slikovni
material. ”Od kod naslov,” ga na koncu vendar-

le povprašam. ”Zaljubljenca sta jo vzela v roke,
trgala lističe in spraševala za odgovor, ker ni
bilo marjetic,” se prijazno nasmehne. ”Pa jo je
še videti v teh krajih,” me zanima. ”Postaja red-
ka. Način kmetovanja se je spremenil, pa tudi
nabiralo se je je veliko, tako kot gobe.”

Dve leti študija in pisanja
Knjigi je posvečal ves svoj prosti čas zadnji

dve leti. ”Delal sem v turizmu, na Žičnici Vi-
tranc sem bil zaposlen kar 22 let. Aktiven sem
bil na številnih področjih, veliko sem imel
opravka z domačini, hodil sem po Vitrancu in
Karavankah, in takrat ima človek čas razmišlja-
ti ... Pa tako je v življenju: dalj greš, dalj moraš,
si rečem ... Posluževal sem se različnih virov.
Srečo sem imel, da sem na primer dobil knjigo
zapisnikov o ustanovitvi podružnice Slovenske-
ga planinskega društva leta 1903 in o prenosu
podružnice na Kranjsko Goro leta 1908, kar je
mišljeno kot rojstvo Planinskega društva Kranj-
ska Gora. Dobil sem tudi podatke o ustanovitvi
GRS; v drugem delu knjige tako opisujem gor-
skega vodnika Janeza Pečarja, Bobek so mu re-
kli po domače, dr. Julius Kugy pa mu je nadel
ime ognjeni močerad. Veliko sem hodil v pod-
ružnico arhiva Slovenije v Kranj, kjer so bili
zelo ustrežljivi. Z zanimanjem sem prebiral za-
pisnike o Kranjski Gori med leti 1904 in 1941,”
ga spet povleče v bogato zgodovino Doline. Idej
in vedenja ima vsekakor še veliko, o tem, kaj bo
še napisal, pa tokrat kar ni hotel govoriti.

Sami moramo paziti na 
svoje okolje

Kam pa greste na kavo, ga še vprašam ... ”Saj
se kar pogosto odpravim po Kranjski Gori,
kavo pa najraje pijem doma,” se nasmehne.
Gre in ima pri tem odprte oči. ”Smer razvoja
našega turizma bi morala biti takšna, za kakrš-
no se zavzemajo mednarodni strokovnjaki -
bio in eko, naravi prijazna,” ostaja kritičen.
”Hotelov in igralnic je povsod dovolj. Streme-
ti moramo za tem, da ohranimo, kar je ostalo
nedotaknjenega. Le tako bomo lahko razvijali
gornjesavski turizem. Saj pridejo turisti k nam
zato, ker je tu lepo! Očuvati moramo krajino in
ljudsko tradicijo pa tudi že na pol izgubljeno
stavbo dediščino - to je tisto, kar privlači obis-
kovalce, pa tudi nas, ki živimo tukaj. Sami mo-
ramo biti čuvarji našega okolja, ne meščani.
Tisti v Ljubljani pač ne vidijo drugega kot as-

falt in beton!” K sreči, dodaja, so Kranjskogor-
ci vedno veljali tudi za trmaste. ”Ljubljani se
nismo zmeraj pustili komandirati. Bili smo na
realnih tleh in smo vedeli, kaj lahko in česa ne
moremo. Pa so nam vse sorte ponujali: spom-
nim se samo ideje, da bi tu imeli letni bazen.
Še dobro, da jim ni uspelo. Veste, koliko dni je
v teh krajih dovolj toplih, da bi obratoval?”

Obžaluje, da so porušili kranjskogorski grad
pa stavbo nekdanjega sodišča ”V treh dneh ga
ni bilo več! Si predstavljate, kakšno zanimivo
mestno hišo bi lahko imeli, če bi ga ohranili?”

Z mopedom od Rateč 
do Martuljka

Kljub temu da je odločno zakorakal v deveto
desetletje, je njegovo življenje aktivno na vseh
ravneh. ”Ne, nisem le v arhivih in med knjiga-
mi, tudi na sprehod grem. Pa s svojim mope-
dom obiram kotičke od Rateč do Martuljka. Še
posebej mi je pri srcu moja senožet ”V Ro-
beh”, kot ji rečemo. O, razgledi na Julijce so
od tam čudoviti! Ne, nikoli me ne bi zvlekli iz
Kranjske Gore, pa če bi moral ”ketno” odtrga-
ti za to,” je odločen. Tudi zato, ker ima tu svo-
jo družino. Dva od otrok, hči in sin, živita v
domačem kraju, tretji v Ljubljani. ”Pa tudi ta je
vsako soboto tukaj,” se zadovoljno in s tistim
posebnim spoznanjem v očeh še posmeje go-
spod Vid Černe. Marjana Ahačič

Vid Černe / Foto: Gorazd kavčič
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Spoštovane 
občanke in občani!

Jure Žerjav ostaja župan
Lokalne volitve v Kranjski Gori niso prinesle večjih sprememb: 

župan že tretji mandat zapored ostaja Jure Žerjav, Neodvisna lista za
razvoj športa, turizma in kmetijstva novinka v občinskem svetu.

V nedeljo, 10. oktobra, je na volišča občini
Kranjska Gora je odšlo 52,29 upravičencev,
kar je nekaj več kot je s 50,98 odstotka
povprečje za vso državo. Za župana je bil
ponovno, že v tretji mandat zapored, izvoljen
kandidat LDS Jure Žerjav (55,29 odstotka
vseh, ki so volili). Robert Plavčak (s podporo
volivcev) je dobil 17,07 odstotka glasov, Bog-
dan Janša (SDS) 13,93 glasa, Blaž Knific (SD)
10,87 odstotka in Matjaž Lavttižar Oman
(Naprej Slovenija) 2,69 odstotka glasov. 

V občinskem svetu brez večjih 
sprememb v razmerjih

Največ sedežev v občinskem svetu - pet - je
dobila LDS (23,11 odstotka), sledi SDS s tremi
mesti (16,27 odstotka), nato pa Neodvisna lista
za razvoj športa, turizma in kmetijstva (11,26
odstotka) in SD (10,62 odstotka) s po dvema
mestoma. Po en sedež v kranjskogorskem
občinskem svetu imajo N.Si (8,2 odstotka), Za
našo dolino gre (7,22 odstotka), DESUS (7,18
odstotka) in Lista glas občanov (4,46 odstotka).

Uspešna nova lista, svetnik 
več tudi za SDS

V občinskem svetu Kranjske Gore bo torej
tudi v prihodnjem štiriletnem mandatu največ
svetniških mest imela LDS, ki jo zastopajo isti
predstavniki kot doslej: Vesna Kovačič, An-
ton Požar, Vlasta Kotnik, Slavko Miklič in
Cvetka Pavlovčič. Enega svetnika več kot v
preteklem mandatu bo imela SDS s svetniki
Bogdanom Janšo, Robertom Kerštajnom in
Mojco Kelvišar. Predstavnika SD v
občinskem svetu bosta Blaž Knific in Janja
Dolhar, s po enim predstavnikom pa bodo v
kranjskogorskem občinskem svetu zastopane
štiri stranke in liste: N.Si (Janez Mlinar), Za

našo dolino gre (Robert Plavčak) Lista Glas
občanov (Jože Zupančič, ki je občinski svet-
nik že vse od ustanovitve občine Kranjska
Gora) in DeSUS (Mirjam Žerjav). Prvič je
tokrat v občinskem svetu Neodvisna lista za
razvoj športa, turizma in kmetijstva, ki jo pred-
stavljata Gregor Benedik, Matevž Podrekar.

V sredo konstitutivna seja
Novi občinski svet se je na svoji prvi, konsti-

tutivni seji, srečal že v sredo, 27. oktobra. Na
njej so obravnavali poročilo Občinske volilne
komisije o izidu volitev v svet in volitev žup-
ana, imenovali mandatno komisijo za pregled
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta, potrdili mandate svet-
nikov ter imenovali komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

Takole je v nedeljo,10. oktobra, volil Jure Žerjav, stari
in novi župan Občine Kranjska Gora. 

S prijatelji in strankarskimi kolegi je Jure Žerjav lahko nazdravil že po prvem krogu županskih volitev.  
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Za zaupanje, ki sem ga bil deležen z vno-
vično izvolitvijo za župana, se vam iskreno 
zahvaljujem. Izvolitev v prvem krogu mi po-
meni predvsem priznanje, da smo v preteklih
štirih letih delali dobro in je tudi naš pro-
gram za prihodnja leta vreden zaupanja. 
Seveda pa so volitve tudi čas, ko tehtamo
svoje odločitve in iščemo nove ideje. In teh
ne manjka. Uresničili jih bomo skupaj, ne
vseh in ne vse naenkrat. Lokalne volitve ima-
jo kaj malo skupnega z državno politiko. Še
enkrat več se je pokazalo, da so pomembni
predvsem ljudje, ki predstavljajo posamezno
listo, pa naj bo ta strankarska ali pa obarva-
na z neodvisno noto. A za politiko bo čas
spet čez štiri leta. Zdaj nas čaka predvsem
veliko dela. V zaostrenih gospodarskih raz-
merah je tudi priprava proračuna za prihod-
nje leto težja. Žal bo potrebno varčevanje na
vsakem koraku. Ob tem pa moramo paziti,
da nas vseh skupaj ne bo preveč prizadel 
nov davek na nepremičnine. Že v naslednjem
tednu vas vabim na zbore občanov, kjer
bomo spregovorili prav o tej temi.

Jure Žerjav, župan
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V Planici se obetajo razlastitve
Novi zakon o Planici omogoča pridobitev potrebnih zemljišč tudi z razlastitvijo. Gre za skrajni 

ukrep, pravi Jelko Gros, nekateri lastniki že protestirajo.

Planica - Državni zbor bo na zadnji, oktobr-
ski seji, obravnaval tudi novi zakon o Nordij-
skem centru Planica. ”Z zakonom smo zado-
voljni, ker brez njega ne bi bilo Nordijskega
centra, kakršnega smo načrtovali,” je zadovo-
ljen direktor Zavoda NC Planica Jelko Gros.
”Brez težav bi zgradili skakalni del, ki je že
ves na državnem zemljišču, tekaški del, ki bo
Planici dal dodano vrednost, pa je odvisen
prav od tega zakona, ki bo omogočil pridobi-
tev lastništva nad vsemi zemljišči.”

Spornih ni veliko, pravi, pa vendar: če želi-
jo za projekt črpati evropska sredstva - in ta
so na voljo le še do septembra 2013 - mora
biti država stoodstotna lastnica zemljišč, na
katerih bo stal načrtovani nordijski center.
Kot je znano, gre za zemljišča, ki so bila po
drugi svetovni vojni nacionalizirana in pred
petnajstimi leti vrnjena, večinoma nekdanjim
članom agrarne skupnosti. Teh je več kot sto
in vsi ti, oziroma njihovi dediči so solastniki
na celotnem območju. Večina je svoje deleže
državi že prodala, za tiste, ki prodaji naspro-
tujejo, pa se išče rešitev prav z novim zako-
nom, ki v skrajnih okoliščinah omogoča tudi
razlastitev - to pomeni obvezno prodajo za
ceno, ki jo določi sodno zapriseženi cenilec.
”Osemdeset odstotkov članov Agrarne skup-
nosti je svoje deleže že prodalo, od preostan-
ka jih bo 15 odstotkov vsak hip imelo pogoje
za to, za druge so najprej še vedno na voljo
pogajanja. Če se ne bo izšlo, bo po pravni poti
postavljena poštena cena in delež odkupljen,”
stanje pojasnjuje Jelko Gros.

A oglasili so se tudi nekateri lastniki ome-
njenih zemljišč - identitete, pravijo, zaradi
strahu pred grožnjami ne želijo izdati - ki
pravijo, da jih država obravnava kot drugo-
razredne državljane. ”Ne morejo mi vzeti
zemlje, ki je sploh še nisem podedoval, ker

postopki še tečejo,” pravi eden od njih. Zem-
ljo v Planici so leta 1947 odvzeli njegovemu
staremu očetu. ”In ne gre za zemljišča v lasti
agrarne skupnosti; sklep o denacionalizaciji
smo namreč dobili mesec dni, preden so 
bile leta 1994 agrarne skupnosti vzpostavlje-
ne nazaj. Mislim, da mora država storiti 
korak nazaj, njeni predstavniki morajo med
ljudi. Ne zdi se mi primerno, da se ljudi 
prek časopisov obvešča o tem, da bodo raz-
laščeni,” še pravi in dodaja, da bodo zakon o
Nordijskem centru Planica poslali na presojo
ustavnosti. 

Sicer pa Nordijski center Planica še vedno
čaka na okoljevarstveno soglasje; kot računa
Gros, ga bodo dobili v roku enega meseca in
nato takoj začeli s prvimi gradbenimi deli.
”Za začetek s pripravljalnimi deli in rušitva-
mi, spomladi pa z največjo planiško sramoto,
Bloudkovo velikanko. Naš cilj je, da na pla-
stični skakalnici skačemo že prihodnjo jesen.”
Stadion in osnovni objekti naj bi bili zgrajeni
v letu 2012, tekaške proge dokončno v letu
2013, ko bodo tudi, če bo šlo vse po načrtih,
kot zadnjo dokončno prenovili še letalnico. 

Marjana Ahačič

Gradnja kompleksa skakalnic ni ogrožena, ker je lastnik vsega zemljišča država, drugače je s tekaškimi progami.
Bloudkovo velikanko bodo prenavljali šele prihodnjo pomlad. / Foto: Anka Bulovec 
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Spoštovane občanke in občani
občine Kranjska Gora!
Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila poskusni izračun 
posplošene tržne vrednosti nepremičnin v Sloveniji. Lastniki nepremičnin 
ste konec meseca septembra prejeli obvestila o vrednosti vaših nepremičnin.

Za skoraj polovico občine Kranjska Gora (od Taber do Rateč) je država
določila 18. vrednostno raven stanovanjskih hiš in temu primerno višino 
posplošene tržne vrednosti, enako, kot so uvrščene stanovanjske hiše v
Ljubljani. Podoben je primer pri kmetijskih zemljiščih, saj je država uvrstila
kmetijska zemljišča v občini Kranjska Gora v 5. vrednostno raven, kmetijska
zemljišča v Prekmurju pa v 1. in 2. vrednostno raven.

Menimo, da izračun posplošene tržne vrednosti, ki bo osnova za izračun
davka na nepremičnine, ne odraža dejanskega stanja in je za našo občino
krivičen. Osnova za določitev davka ne more biti v občini, kjer je prva srednja
šola oddaljena tudi 25 km, kjer so življenjski stroški višji, kjer je hektarski
donos na kmetijskih zemljiščih nekajkrat nižji kot drugod v Sloveniji, višja od
mesta Ljubljane in pokrajin, kjer na kmetijskih zemljiščih zraste praktično vse.

Zato predlagamo, da se sestanemo na zborih krajanov, kjer vas bomo 
obvestili o pripravi uvedbe davka na nepremičnine in možnostih podaje 
ugovora na uvrstitve v vrednostne ravni ter posledično višino posplošene
tržne vrednosti nepremičnin v naši občini.

Zbori občanov bodo potekali po naslednjem razporedu:
- KS Kranjska Gora, Ljudski dom, v torek, 2. novembra 2010, ob 19. uri;
- KS ”Rute”-Gozd Martuljek, Srednji Vrh, dom krajanov, v sredo, 

3. novembra 2010, ob 19. uri;
- KS Dovje-Mojstrana, v prostorih OŠ Mojstrana, v četrtek, 

4. novembra 2010, ob 19. uri;
- KS Rateče-Planica, v dvorani KS, v ponedeljek, 8. novembra 2010, ob 19. uri. 

Vljudno vabljeni!
ŽUPAN 

Jure Žerjav
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Kmetija odprtih vrat

PR’ ŽELEZN’K
V slikoviti Mojstrani, na samem vhodu v Triglavski
narodni park in le lučaj proč od novega Slovenske-
ga planinskega Muzeja obiskovalcem od blizu in
daleč že peto leto zapored odpira vrata kmetija 
odprtih vrat Pr’ Železn’k.
V domači gostilni z izvrstno ponudbo okusne 
hrane se radi ustavljajo tako planinci kot naključni
obiskovalci, marsikdo pa se v Mojstrano odpravi
prav z namenom, da pokusi njihove odlične sirove
štruklje, krape, govejo juho iz mesa, pridelanega
na domači ekološki kmetiji ... Z veseljem postrežejo
tudi tiste, ki so jim ljubše vegetarijanske jedi, za 
ljubitelje tradicionalne domače hrane pa prav zdaj
prihaja tisti najbolj pričakovani čas kolin. Med
prazniki iz kmečke peči zadiši tudi po potici, ki jo
spečejo tudi po naročilu.
Pr’ Železn’k je prostora za 55 gostov naenkrat. V
času med 10. in 22. uro vam postrežejo z domačimi
jedmi, malicami, kosili in jedmi po naročilu po 
dostopnih cenah.

Kmetija odprtih vrat 
PR’ ŽELEZN’K

Kurirska pot 11, Mojstrana
T. 00 386 (0)31 603 271
T. 00 386 (0)4 5891 217

E: Danica.zima@telemach.net

Bo globa ugonobila žičnice?
Šest slovenskih smučarskih središč, med njimi tudi Žičnice Kranjska Gora, bo moralo po odločitvi 

Urada za varstvo konkurence plačati kar 1,1 milijona evrov visoko globo.

Kranjska Gora - ”Globa je nerazumljiva,
tako v primerjavi s poslovnimi rezultati kot
tudi vsebinsko,” pravi Samo Hribar Milič, ge-
neralni direktor Gospodarske zbornice Slove-
nije. Tudi Združenje slovenskih žičničarjev
odločno zavrača trditve Urada za varstvo 
konkurence (UVK), ki trdi, da se je šest slo-
venskih žičničarskih podjetij, med njimi 
tudi RTC Žičnice Kranjska Gora, od leta
2000 dogovarjalo o cenah smučarskih vozov-
nic za odrasle.

”Postopek še ni zaključen, vendar so bili
naši dokazi zavrženi, argumenti iztrgani iz
konteksta, zaključki pa zgrajeni na napačnih
temeljih,” pojasnjuje predsednik združenja
Aleš Uršič. Podjetja so se dogovorila le za
enotno smučarsko vozovnico za mlade tek-
movalce in njihove trenerje, saj podpirajo
mlade smučarje. Uršič se je odzval tudi na
očitke v javnosti, da so vozovnice v Sloveni-
ji predrage. ”Cene so za približno 20 odstot-
kov nižje, saj so v tujini med 33 in 35 evri,
pri nas med 26 in 29 evri. Po Evropi hkrati
države ali regije sofinancirajo gradnjo novih
naprav, medtem ko smo pri nas prejeli le
skromno pomoč Evropske unije,” pravi pred-
sednik. Ali so smučarji zaradi morebitnega

dogovora plačevali dražje vozovnice, bo ra-
zen Urada težko dokazal kdorkoli drug.

Visoke globe, Kranjskogorci naj bi odšteli
kar 238 tisoč evrov, bi lahko ogrozile nadalj-
nje poslovanje smučarskih družb. ”Tako od-
ločba kot globa sta nenormalni, kar bomo
skupaj dokazovali z zahtevo po sodnem 
varstvu,” pravi Klavdija Gomboc iz RTC
Žičnice Kranjska Gora, na očitke Urada za
varstvo konkurence pa odgovarja: ”V Kranj-
ski Gori se o cenah nismo dogovarjali z dru-
gimi smučišči, saj našo destinacijo prodajmo

eno leto vnaprej. Tako oddaljena smučišča si
ne moremo biti konkurenčna, hkrati je naša
ponudba je namenjena začetnikom in 
družinam.” Če bo globa obveljala in bodo v
šolskem koledarju obveljale tudi skupne 
enotedenske počitnice, bo lahko leto 2011 za
kranjskogorske Žičnice tudi zadnje po 63 
letih, pravi Klavdija Gomboc: ”Poleg visoke
globe bomo utrpeli še za pol milijona evrov
minusa na račun počitnic, kar nas lahko 
pahne v stečaj.” 

Boštjan Bogataj

Preventivna akcija pred zimo
Kranjska Gora - Policijska postaja Kranjska Gora in Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu občine Kranjska Gora tudi letos prirejata preventivno akcijo ”čista stekla
in dober profil za večjo varnost pozimi”. Kot so sporočili s PU Kranj, bo akcija potekala
v torek, 9. novembra, med 11. in 17. uro na Petrolovem bencinskem servisu v Kranjski
Gori. ”Voznikom se bo brezplačno pregledovalo pnevmatike, svetlobna telesa, stanje
tekočin v avtomobilu, brisalcev ter stanje akumulatorjev. Vsak, ki bo z motornim vozilom
sodeloval pri pregledu, bo prejel strgalo za čiščenje stekel vozila in merilec tlaka v 
pnevmatikah.” V četrtek, 11. novembra, ob 14. uri pa bodo v Policijski pisarni v 
Mojstrani pripravili še predavanje o pravilih vožnje pozimi. Tudi takrat bo vsak udeleženec
prejel strgalo za čiščenje stekel vozila in merilec tlaka v pnevmatikah. M. A. 
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Občinske novice

To dokazuje število obiskovalcev, ki v ta kraj
pod Triglavom prihajajo z vseh vetrov. Od av-
gusta do konca septembra so jih našteli več kot
devet tisoč, po 26. oktobru pa se je ta številka
povzpela že na več kot 11 tisoč. V poletnih
dneh so bili med obiskovalci predvsem planin-
ci, ki so se vračali z različnih tur v okoliških
gorah. Septembra in oktobra so bolj pre-
vladovale šolske skupine ter člani planinskih
in upokojenskih društev. Večina skupin ima ob
prihodu željo po vodenem ogledu muzeja. Za-
poslena ekipa se skuša vedno potruditi, da vsi
iz muzeja odnesejo čim več lepih vtisov, pred-
vsem pa da spoznajo bogastvo gorništva, ki je
globoko zasidrano v srcu skorajda slehernega
Slovenca. 

Mnenja o muzeju so v večini dobra. Ob ogle-
du zbirk je veliko zanimanja tudi za interak-
tivne vsebine. Seveda so tudi kritične
pripombe nad vsebino razstavljenega in pred-
logi, kaj še dopolniti in še obogatiti v prihod-
nosti. 

Poleg stalnih zbirk je v muzeju v polnem
razmahu tudi dejavnost občasnih razstav in
drugih dogodkov. Avgusta in septembra je bila
na ogled razstava del udeležencev slikarske
kolonije Vrata 2010 in Sto let Prešernove koče
na Stolu. Sredi oktobra je uprava Triglavskega
narodnega parka na ogled postavila razstavo o
Alpski konvenciji. Z njo je dala svoj prispevek
k letošnjemu predsedovanju Slovenije Alpski
konvenciji. 16. decembra se obeta nov do-
godek v muzeju. Odprli bodo etnološki razsta-
vo z naslovom Življenje pod Triglavom. Na-
jprej so načrtovali, da bo sestavni del obsto-

ječih zbirk, potem pa so se odločili za občas-
no. Z njo bodo zaokrožili bogastvo dogodkov v
Mojstrani in okolici v posameznih zgodovin-
skih obdobjih. 

Pri Gornjesavskem muzeju Jesenice, ki se
mu je s Slovenskim planinskim muzejem v
Mojstrani bistveno povečal delovni obseg,
ugodno ocenjujejo obisk tudi v ostalih dveh

objektih v občini Kranjska Gora, kjer imajo
stalne zbirke, občasne razstave in druge do-
godke. V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori
so letos našteli že več kot 4200 obiskovalcev, v
Kajžnkovi hiši v Ratečah pa več kot 1700
obiskovalcev. Kot kaže bodo celoletni obisk v
primerjavi z lanskim letom kar precej presegli. 

Janko Rabič

Več kot 11 tisoč obiskovalcev
planinskega muzeja 

Slovenski planinski muzej v Mojstrani je že v prvih mesecih od odprtja več kot opravičil svoj obstoj. 

RAGOR pripravlja tečaj varjenja za kmetovalce
Jesenice - Razvojna agencija RAGOR v sodelovanju z Občino Kran-

jska Gora pripravlja tečaj ročnega elektro obločnega varjenja. Kot je
sporočil Klemen Klinar, bo tečaj potekal šest dni med 22. novembrom
in 1. decembrom v popoldanskih urah na Srednji šoli Jesenice. Obse-
gal bo 8-urni teoretični in 25-urni praktični del. Ob koncu tečaja bodo
kandidati opravili izpit in s tem pridobili potrdilo o strokovni us-
posobljenosti. ”Tečaj je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev v
občini Kranjska Gora in njihovim družinskim članom. Ker je število
mest omejeno, bodo imeli prednost pri izboru mladi in kmečki
zavarovanci. Udeleženci bodo na tečaju pridobili osnovno varilsko
znanje, ki bo koristilo pri vsakdanjih manjših popravilih kmečkega
orodja in mehanizacije in omogočilo varnejše delo z domačimi varil-
nimi aparati. Cena tečaja na udeleženca je 240,00 EUR, vendar del
stroškov financira Občina Kranjska Gora v sklopu sredstev, ki so na-
menjena izobraževanju kmetov,” je še sporočil Klinar. Za prijave in vse
dodatne informacije se lahko obrnete na Klemena Klinarja, po tele-
fonu 581 34 16 ali na elektronsko pošto klemen.klinar@ragor.si. Pri-
jave zbirajo do 15. novembra. M. A.

Okrogla miza o turizmu
Mojstrana - Turistično društvo Dovje-Mojstrana 25. novembra ob

18. uri v avli Osnovne šole Mojstrana prireja okroglo mizo z naslovom

”Turizem nas povezuje - Stopimo skupaj in raziščimo naše možnosti
pri razvoju naših krajev”. Vabljeni so predstavniki lokalnih društev, za-
sebnikov, občine, Lokalne turistične organizacije, predvsem pa kra-
jani, ki jim je mar za domači kraj. Na okrogli mizi bo osrednja tema,
kot pravi predsednica Turističnega društva Dovje Mojstrana Anita
Perger, ”razvoj turizma v prihodnosti, možnosti in težave pri tem,
kako izboljšati prepoznavnost Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana,
predvsem pa je namen, da se občani med seboj povežemo in povemo,
kako naprej.” K. S.

Humanitarna gesta Dovškega odra 
Mojstrana - Komedija avtorja Jožeta Ekarta in v režiji Marsela Gom-

boca Od jutra do večera je letošnja velika uspešnica Dovškega odra.
Večkrat so z njo navdušili domače gledalce v dvorani Kulturnega doma
na Dovjem, veliko smeha in aplavza pa so poželi tudi na gostovanjih.
Oktobrska predstava v domači dvorani je bila dobrodelna. Celotni
izkupiček, 999 evrov, so igralci namenili za letovišče Pinea v hrvaški
Istri, ki je v upravljanju Zveze društev prijateljev mladine Jesenice.
Denar bodo uporabili za klimatske naprave za hlajenje jedilnice v
vročih poletnih dneh. Za lepo gesto se je igralcem po zaključeni pred-
stavi zahvalila vodja letovišča Pinea Irena Lah. Omenimo še, da si je
doslej komedijo Od jutra do večera ogledalo že več kot dva tisoč gledal-
cev. Naslednja ponovitev na domačem odru bo 6. novembra. J. R.

Mnenja o muzeju so v večini dobra. Ob ogledu zbirk je veliko zanimanja tudi za interaktivne vsebine. 
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Potrdili termine za Vitranc
Na jesenskem zasedanju Mednarodne smu-
čarske zveze v Zürichu so potrdili koledar
tekmovanj v svetovnem pokalu v sezoni
2010/11 in predlog koledarjev do sezone
2014/15. Tekmovanja za Pokal Vitranc v
Kranjski Gori so še vedno trdno zasidrana v
programu. To pomeni vnovično potrditev
organizatorjem, da delajo kakovostno oz. na
visoki profesionalni ravni, kot to zahteva
krovna organizacija. Na zasedanju so potr-
dili tudi termine tekmovanj za Evropski po-
kal v prihajajoči sezoni in Kranjska Gora bo
7. marca 2011 gostila slalom za moške. 

Vzporedno z zasedanjem FIS je potekalo
tudi srečanje članov Cluba5+, ki mu predse-
duje Srečko Medven. Vodstvo je predstavilo
finančno poročilo za preteklo sezono ter do-
polnjen plan aktivnosti za prihajajoče leto.
Potrdili so način in pogoje za včlanitev no-
vih članov v združenje Club5+, vključno z
že prispelo prošnjo Areja s Švedske.

Na koncu so člani združenja Club5+ dol-
goletnega sodelavca in dosedanjega pred-
sednika združenja Viktorja Gertscha so-
glasno imenovali za prvega častnega člana.
Kot dolgoletni sodelavec Cluba5+ je aktiv-
no sodeloval pri razvoju tega združenja, ki
danes šteje že 14 organizatorjev najpo-
membnejših in najprestižnejših tekmovanj v
svetovnem pokalu. K. S.

Kegljači pred novo sezono 
Rateče - Kegljači na ledu Nordijskega

društva Rateče-Planica so v poletnih mese-
cih ledene ploskve zamenjali za asfaltne
površine. Nastopili so na več kot 25 turnir-
jih, predvsem v Avstriji in Nemčiji in
zabeležili lepe uspehe. Avgusta so bili
prireditelji društvenega turnirja v Kranjski
Gori. Nastopilo je 24 ekip, predvsem iz
sosednje Avstrije. Oktobra so že začeli z
novo zimsko sezono. Najprej so se udeležili
mednarodnega turnirja na Koroškem. Sedaj
jih čakajo poleg turnirjev tudi domača
državna prvenstva. V posameznih klubskih
ekipah ni veliko sprememb. Po besedah vod-
je kegljačev na ledu Franca Vidoviča si spet
želijo ponoviti uspehe lanske sezone, ko so
večkrat posegli po najbolj žlahtnih kolajnah. 

J. R. 

Šport
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Za košarkarice HIT Kranjska Gora je letošnja
sezona polna preobratov. Potem ko so drugič v
zgodovini kluba osvojile naslov državnih prva-
kinj (prvič leta 2007), so se tik pred začetkom
nove sezone znašle na robu propada. Vprašljiv
je bil obstoj ekipe in celotnega kluba. Posredi
je bilo veliko zmanjšanje klubskega proračuna
od glavnega sponzorja. In to v času, ko naj bi za-
čele s pripravami na novo sezono, polno izzivov
na domačem in mednarodnem parketu. A so se
k sreči stvari vendarle uredile v tolikšni meri, da
sedaj košarkarice nastopajo v državnem prven-
stvu in se bodo borile za ubranitev naslova naj-
boljših v državi. 

Vse nakopičene težave jim očitno niso vzele
volje do igranja. Ekipa je v novi sezoni precej
spremenjena. Klub so zapustile vse tri tuje igral-
ke, okrepitvi pa sta stara znanka Zorka Bilić in
reprezentantka Nataša Radulovič. V enomeseč-

nem pripravljalnem obdobju so na turnirjih in
prijateljskih tekmah prekosile same sebe. Nani-
zale so devet zaporednih zmag. Odmevna je bila
zmaga na turnirju v Nemčiji, kjer so z najmlajšo
ekipo veljale vse prej kot za favoritinje. Podo-
bno je bilo na drugem turnirju v hrvaškem Pu-
lju, kjer so prav tako med štirimi ekipami
osvojile turnir. 

Uspešno pripravljalno obdobje je vsem vlilo
veliko optimizma na pragu nove sezone v slo-
venski košarkarski ligi. Aktualne prvakinje so v
prvih treh krogih zabeležile tri zmage, proti eki-
pam Triglava, Domžal in Celja. Po besedah tre-
nerja Gorana Jovanovića, je to vsekakor spodbu-
den začetek. Ponoviti lanski uspeh bo zagotovo
težko. Sedanja ekipa ima realne možnosti za uvr-
stitev med prvi tri v državi. Zaradi zmanjšanega
števila igralk bo predvsem pomembno, da ne bo
poškodb in bolezni.                      Janko Rabič 

Prekosile same sebe
Kljub obilici težav košarkarice HIT Kranjska Gora želijo ubraniti

naslov državnih prvakinj.

Kranjskogorske košarkarice po odmevni zmagi na turnirju v Nemčiji, kjer so z najmlajšo ekipo veljale vse prej
kot za favoritinje.
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Veseli novega priznanja
Kamp Kamne spet med najbolje ocenjenimi v okviru akcije
Moja dežela - lepa in gostoljubna. Turistična zveza Slovenije je v
okviru akcije Moja dežela - lepa in gostoljubna letos spet ocenjevala
slovenske kampe. Med kriteriji so poudarek dali urejenosti parkirišč,
recepcij, sanitarij in druge infrastrukture, gostoljubnosti osebja ter
animacijskim programom. 

Kamp Kamne na Dovjem se je v kategoriji manjših kampov spet
povzpel med najboljše v Sloveniji. Na podlagi zbranih ocen se je
uvrstil na drugo mesto za Kampom Trnovo ob Soči. Vodja kampa
Ana Voga je povedala, da so se vsi razveselili novega priznanja.
Doslej so jih prejeli že več kot deset. Ob stalnih izboljšavah ponudbe
so letos poskrbeli za pomembno novost. To so sončni kolektorji za
gretje sanitarne vode. To ekološko usmeritev sedaj povsod posebej
poudarjajo. Povedala je še, da so bili z letošnjo poletno sezono kljub
nekaterim vremenskim nevšečnostim zadovoljni. Prevladovali so
gostje iz evropskih držav, domači pa so kamp obiskali predvsem ob
vikendih.                                                                   Janko Rabič

Jutri žalna slovesnost
Dovje-Mojstrana - V soboto, 30. oktobra, bo pri spominskem

parku na Dovjem ob 15. uri žalna slovesnost, ki jo tudi letos skupaj
organizirata Zveza združenj borcev za vrednote NOB in Krajevna
skupnost Dovje-Mojstrana. M. A.

Marica Globočnik iz Kranjske
Gore šteje 92 let. A jih ji človek to-
liko nikoli ne bi pripisal. Vedno je
namreč nasmejana, na srečo dobre-
ga zdravja, misli pa so bistre in se-
gajo daleč v zgodovino. Številni jo
poznajo po vlogi v filmu Zadnja
večerja, otroci pa predvsem po tem,
da se rada vživi v vlogo tete Pehte.

V svoj dom me sprejme z vese-
ljem in gostoljubnostjo. Beseda
nama najprej nanese na vreme. Po-
letje ji ni bilo preveč všeč, pravi, saj
je bilo prevroče, zato se je raje za-
drževala doma, v senci. Jesen pa je
prinesla nekaj lepih, ravno prav to-
plih dni, ki jo vabijo na sprehod.
Imam svoj ritual, pojasni, ”zjutraj
vstanem, vzamem tablete, grem na
sprehod, morda na kakšen obisk,
po kosilu kaj preberem, včasih pa
tudi pletem.” Tako ji nikoli ni dolg-
čas.

Ker je pred vrati zima, jo vpra-
šam, ali je včasih rada smučala.
Spomin ji najprej seže v leto 1929,
ko je bila zima zelo huda: ”Drevje
je pokalo in otroci smo radi sedli za
peč ter se malo pogreli.” Z nasme-
hom na ustih govori o sankanju,

najraje z Dolenčevega ruta. Smuča-
la, pripomni, je rada, najraje smuk
z vrha Podlesa. V isti sapi pa pri-
pomni, da so bili odlični smučarji
njeni prijatelji Tatjana Pečar, Mojca
Prestor in Peter Klofutar.

Sama se je bolj kot na športnem
udejstvovala na kulturnem podro-
čju. Spominja se, kako je kot mlado
dekle imela svojo igralsko skupino,
Sajbicev Franc pa lutkovno gleda-
lišče. Pisala je igre, s katerimi so se
predstavljali po hišah po takratni
Borovški vasi. Pri enajstih letih se
je včlanila v kulturno društvo, ki
sta ga dolga leta vodila Hermina
Žerjav in Alojzij Plantau. 25 let je
redno hodila na gledališke in zbo-
rovske vaje, peli so kar osemglas-
no, med igrami pa je bila prava
uspešnica ´V kraljestvu zlatoroga´. 

A brez pravljic tudi v nadaljnjem
življenju ni šlo. Pravzaprav je rasla
z njimi, saj je bil njen oče pravljičar
in je skupaj z Josipom Vandotom
ter njegovim bratom Rudijem zapi-
soval razne pripovedke. Njen prvi
nastop v kostumu tete Pehte je bil v
šoli, ko se je na odru priključila
otrokom in se iz zlobne gospe spre-

menila v dobro vilo. Naslednja pri-
ložnost se ji je ponudila na travni-
ku. Ko je tam srečala otroke, jih je
namreč vprašala, kaj počnejo, pa so
ji odvrnili, da imajo Kekčeve dne-
ve. Trenutek je bil pravi, da se je
odhitela domov preobleč, v pehar
je navrgla nekaj zelišč in odšla za-
bavat otroke. In potem se je le na-
daljevalo. Obiskala jo je Darja Hro-
vat iz Agencije Julijana, jo povabi-
la k sodelovanju in stkala se je nova
pravljica, v kateri je Marica Glo-
bočnik nekaj let pod okoliškimi go-
rami otroke nagovarjala kot teta
Pehta. Tudi danes se še rada kam
odpravi. Tako redno sodeluje z
Zvezo prijateljev mladine Slovenije
in v njenem domu Šumica v Kranj-
ski Gori obiskuje počitnikarje. Tudi
mlademu kranjskogorskemu rodu v
vrtcu rada pove kakšno pravljico.
Vesela pa je prav vsakega vabila, ki
se mu rada odzove. 

In tako se je pred leti pogumno
odzvala tudi povabilu dveh prizna-
nih režiserjev Vojka Anzeljca in
Tomaža Grubarja, ki sta jo nagovo-
rila k sodelovanju pri filmu Zadnja
večerja, v katerem je upodobila ba-
bico. ”To je bila čudovita izkuš-
nja,” z navdušenjem pove gospa
Marica, ”z ekipo smo se res odlič-
no ujeli, pozneje so me povabili še
na festival v Portorož in na piknik.
V filmu je igral tudi Matjaž Javš-

nik, ki me včasih še obišče.” 
Ko na koncu ne morem mimo

vprašanja, kako ji pri zavidljivih le-
tih uspe biti tako čila in zgovorna,
mi pove, da ima to malce že v ge-
nih, saj je njena mama dočakala
102 leti. Drugače pa je recept pre-
prost: veliko sadja in zelenjave,
jezo je treba pregnati proč, uživati
v vsem, kar počnemo in sanjati o
stvareh, ki so dosegljive.

Karmen Sluga 

Vedno dobre volje 
Marica Globočnik iz Kranjske Gore šteje 92 let. Vedno je nasmejana, dobrega zdravja, 

misli pa so bistre in segajo daleč v zgodovino.

Marica Globočnik prav nič ne kaže 
svojih 92 let. Mnogi jo poznajo po vlogi
v filmu Zadnja večerja, otroci pa 
predvsem po tem, da se rada vživi 
v vlogo tete Pehte.

Redna cena je 19,90 EUR. Če knjigo kupite 

ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 16 EUR. 

Če vam jo pošljemo po pošti, prištejemo še poštnino.

Avtor knjige 

dr. Vlado Ravnik je 

upokojeni univerzitetni profesor

botanike, ki pa ni samo 

strokovnjak botanik, 

saj rastlinski svet predstavlja 

tudi z akvareli. Risbe rastline 

so celo bolj natančne kot 

fotografije, saj so vedno 

izrisane vse lastnosti, 

prikazane na beli podlagi, 

dodani so opisi z vsemi 

podrobnostmi.

Vsaki knjižici je priložena 

še originalna voščilnica.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.:

04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si.
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Občinske

Ptičja krmilnica za šolo

Mojstrana - V Osnovni šoli 16. december
Mojstrana so v začetku meseca odprli razstavo
ptičjih krmilnic in valilnic, ki jih je izdelal do-
mačin Miran Rabič, v mojstranski šoli pa so
mu prijazno ponudili sodelovanje in odstopili
razstavni prostor. Otroke je poučil o vrsti kr-
milnic in valilnic in jih opozoril, da so ptice
danes bolj ogrožene kot včasih, ko je bilo po
poljih dovolj žita, na cestah pa ne toliko asfal-
ta kot danes. Na skrb za živali je opozoril tudi
ravnatelj Emil Brezavšček, ob koncu razstave
pa je Miran Rabič eno ptičjo hišico sim-
bolično podaril tudi šoli. Tako bodo otroci

lahko ob krmljenju ptic od blizu spoznavali
pisane pernate obiskovalce. 

Ptice hranimo s semeni ali z živalskim lo-
jem, ki ne sme biti soljen. Iz mešanice obo-
jega jim lahko pripravimo lojne pogače,
vesele bodo tudi koščkov sadja. Ptic ne
smemo hraniti s kruhom ali ostanki naše
hrane, ker je v njih sol, ki jim škoduje.

V Ancni hiši živahno vse poletje
Otroci so bili še posebej navdušeni nad

vožnjo s starim lesenim vozičkom, ob učenju
priprave flancatov ter ob kuhanju slivove in
jabolčne marmelade. Poletni dnevi pri Ancni
hišci na Prodih v Mojstrani so bili dobro
obiskani tudi v letošnji poletni sezoni, ak-
tivnosti so se zaključile šele konec septembra.
”Špela Oblak in Urška Potočnik sta poskrbeli,
da so se otroci dobro počutili in uživali pri
vseh aktivnostih. Še posebej je so bili nav-
dušeni nad vožnjo s starim lesenim vozičkom,
prav tako pa je bilo veselo ob učenju priprave
flancatov ter ob kuhanju slivove in jabolčne
marmelade, pa ob risanju, barvanju ali ob
obisku Žilijeve Ance. V Hiši Pr’ Katr’, kjer
smo že drugo leto poskrbeli za organizacijo
dogajanja pri Ancni hišci, se zahvaljujemo
tudi staršem, ki radi pripeljejo svoje otroke k
nam,” je povedala Cirila Rabič. 

Vsebinski del aktivnosti so s Hiše Pr’ Katr’
dorekli v okviru programa LEADER 2008. ”V
krajih pod Triglavom ima negovanje domače

kulturno etnološke dediščine pomembno
mesto, tudi za najmlajše. Svoje sta tokrat dodali
še Urška in Špela. Slednja je za sodelovanje s
Hišo Pr’ Katr’ in za način podane vsebine pri
Ancni hišci v poletni sezoni 2009 prejela tudi
nagrado Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije,” še poudarja Ra-
bičeva. Poletni program ob Ancni hišci sta del-
no financirala tudi Občina Kranjska Gora in
Lokalna turistična organizacija. M. A.

”Učne ure angleščine so bile zelo zanimive.
Super je bilo, ker smo se pogovarjali samo v
angleščini,” so bili navdušeni učenci. ”Zabava-
li smo se z različnimi besednimi angleškimi ig-
rami ... Judith je bila zelo zabavna ... Zanimivo
je, kako drugačne navade imajo Angleži.” 

Kot je povedala učiteljica Milica Vukajlovič,
ki je bila skupaj s kolegico Ireno Radman
mentorica 19-letne Judith Fagelson, angleško
govoreča študentka francoščine in ruščine pri-
haja iz Londona. ”Študira v znamenitem Cam-
bridgeu, za katerega pravi, da je lepo in staro
univerzitetno središče. V tem kratkem času
smo veliko izvedeli o naši novi učiteljici an-
gleščine, saj so učenci imeli priložnost preiz-
kusiti svoje znanje, hkrati pa smo jo lahko na-
učili nekaj besed slovenščine. V okviru projek-
ta, ki sta ga predlagala in vsako leto tudi izva-
jata Sava in Keith Miles, na naši osnovni šoli
sprejmemo študenta, ki v času treh tednov spo-
znava učence in pedagoško delo z njimi, ob
tem pa se ves čas pogovarja z njimi v anglešči-
ni in pomaga pri pouku v razredu.” 

Tudi Judith je bila navdušena nad skupno iz-
kušnjo. ”Mislim, da je Slovenija čudovita de-
žela z bogato kulturo in imam veliko srečo, da
sem jo lahko obiskala. Ljudje so bili zelo pri-
jazni. Raziskovala sem Kranjsko Goro, ogleda-
la sem si Zelence, Jasno, Vršič, Bled, Planico,

Belopeška jezera. Ker je Italija precej blizu,
sem lahko preživela konec tedna v Trstu z ju-
dovsko skupnostjo, kjer smo praznovali judov-
ski festival Yom Kippur. Zelo sem srečna, da
sem dobila to priložnost. Tukaj sem se odlično
počutila. Upam, da so učenci uživali toliko, kot

sem sama. Hvala vsem.” Glede na obojestran-
sko naklonjenost tako ni čudno, da je ena od
učenk ob njenem odhodu zapisala: ”Zelo mi je
bilo hudo, ko je odšla, ker ji nismo mogli po-
mahati, ko se je z letalom peljala mimo Kranj-
ske Gore.”                                            M. A.

Angleščina po angleško
Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so tudi letos gostili ”native speakerja” iz Anglije. 

Tokrat je bila to Judith Fagelson iz Londona.

Sedmošolci OŠ Josipa Vandota z angleško učiteljico Judith Fagelson

Otroci so si z zanimanjem ogledali razstavljene krmil-
nice in valilnice za ptice.

Otroci so to poletje uživali pri pripravi in kuhanju
slivove marmelade.
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Aktualno

Direktorica LTO Mirjam Žerjav (na fotografiji) je v začetku meseca
odboru Državnega zbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino in Odbo-
ra za gospodarstvo predstavila stališče Skupnosti občin Slovenije glede
združevanja zimskih počitnic v en teden. ”Želimo, da se pri odločitvi o
združevanju zimskih počitnic v en teden upošteva tudi stališče gospo-
darstva, ki ustvari deset odstotkov BDP,” je na srečanju poudarila Žer-
javova. ”Številne občine v Sloveniji se v veliki meri preživljajo od turiz-
ma, tako male, srednje in velike mestne občine. Upoštevati je potrebno
posledice, ki jih bodo utrpele lokalne skupnosti in to v času, ki za celo-
tno gospodarstvo ni ugoden. Res je, da bo v primeru, da se ta pravilnik
ne ”zamrzne” turistično gospodarstvo pač moralo preživeti tudi ta uda-
rec. Ne moremo pa sprejeti besed naše ministrice za gospodarstvo Dar-
je Radić, da se bo pač potrebno prilagoditi, zdaj, če je situacija takšna.”

Žerjavova je še poudarila, da v Kranjski Gori prav zimski turizem po-
meni dobro polovico letne ustvarjene realizacije iz naslova turizma.
”Vpliv take spremembe šolskega koledarja bo imel po naši oceni kata-
strofalne posledice prav na turistično gospodarstvo tistih krajev, kjer
smo od zimske sezone najbolj odvisni. In to v času, ko si vsi prizadeva-
mo za čim boljšo prodajo naših kapacitet in na čelu s STO promovira-
mo počitnice ”Blizu doma, blizu srca”.

Turistični delavci ocenjujejo, da združevanje zimskih šolskih počitnic
v en teden pomeni za gospodarstvo v destinaciji Kranjska Gora izpad
prihodka v višini več kot 2 milijona evrov, po mnenju Ministrstva za go-
spodarstvo bo izpad v turističnem gospodarstvu Slovenije na ravni 10 do
15 milijonov evrov. ”Naši izračuni temeljijo na dejstvih, da imamo v de-
stinaciji v času zimskih počitnic aktivnih 4.320 komercialnih ležišč, od
tega jih je 1.804 v hotelskih kapacitetah, ostalo pa so manjši ponudniki
(apartmaji, zasebne sobe), ki jih ta ukrep najbolj prizadeva. Februarja
2010 smo ustvarili 62.161 nočitev, od tega 37.240 nočitev domačih go-

stov. Podatki kažejo, da je 95 odstotkov vseh nočitev domačih gostov fe-
bruarja realiziranih v obeh tednih zimskih počitnic. Takrat so naše ka-
pacitete tudi polno zasedene. Ocenjujemo, da bomo zaradi združevanja
zimskih počitnic zabeležili več kot 17 tisoč izpada nočitev domačih go-
stov. V tem terminu dosegamo najvišje cene. Zato ocenjujemo, da bo
samo na nočitvah izpada v višini več kot milijon evrov.”

Tudi v podjetju RTC Žičnice ocenjujejo izpad prihodka na podlagi
povprečja realizacije v tednu 22. do 28. februarja v letih 2006 do 2010.
Povprečno so v tem ”dodatnem” tednu zimskih počitnic beležili več kot
20 tisoč obiskovalcev oziroma 254.590 prevozov smučarjev. Izpad do-
hodka ocenjujejo v višini 350 tisoč evrov. Destinacija bo beležila izpad
prihodkov iz naslova zunajpenzionskih storitev. Izpad prihodka iz na-
slova stacionarnih gostov ocenjujejo v višini 340 tisoč evrov, iz naslova
dnevnih obiskovalcev pa še 300 tisoč. Marjana Ahačič

Ostro proti združevanju počitnic
Združene zimske počitnice bodo vplivale na turistično gospodarstvo. V destinaciji Kranjska Gora 

pričakujejo dva milijona manj prihodkov.

Mojstrana - Z Evropskih iger specialne
olimpijade v Varšavi konec septembra se je
Mojstrančanka Mateja Bizjak, učenka OŠ Pol-
deta Stražišarja, vrnila z zlato medaljo v na-
miznem tenisu. Na igrah se je na petih šport-
nih prizoriščih pomerilo 1.600 športnikov z
motnjami v duševnem razvoju. Na igrah je v
atletiki in namiznem tenisu sodelovalo tudi
trinajst slovenskih specialnih olimpijcev. V

obeh disciplinah so se odlično odrezali in
osvojili 18 medalj, od tega pet zlatih, devet
srebrnih in štiri bronaste. Med slovenskimi
športniki sta se na najvišje stopničke posamič-
no uvrstila Mateja Bizjak v namiznem tenis in
Uroš Požar v suvanju krogle. Mateja pa se je
pomerila tudi v mešanih dvojicah skupaj s ko-
legom Miho Zupanom in osvojila odlično če-
trto mesto. M. A.

Mateja Bizjak zlata na specialni olimpijadi

Matejo Bizjak ob prihodu na letališče, kjer so specialne olimpijce pričakali svojci in navijači. Foto: Matic Zorman
w w w . o p t i k a - b e r c e . s i

Oku l i s t i čna  ambulant a  Ber ce

J E S E N I C E

”Na zdravje” iz Kranjske Gore
Kranjska Gora - Kot je sporočila Cirila Ra-

bič iz Hiše Pr’ Katr’, so bili pred kratkim po-
vabljeni v Ljubljano na snemanje oddaje Na
zdravje, ki jo pripravlja Televizija Slovenije.
”Vsebina je športno obarvana in pokriva celo-
tno območje občine Kranjska Gora. Oddaja bo
na sporedu na petek, 5. novembra. Za logisti-
ko je bila s strani pripravljavcev oddaje zadol-
žena Hiša Pr’ Katr’, obisk v Ljubljani pa sta
poleg opravljenega dela domačinov s pripravo
na snemanje finančno podprli tudi Občina
Kranjska Gora in LTO Kranjska Gora,” je še
sporočila Rabičeva. M. A.
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Kultura

Sinoči so se v Ljudskem domu v Kranjski Gori začeli 13. Lavtižarjevi
dnevi, ki jih organizira Kulturno prosvetno društvo Josip Lavtižar. Tudi
tokat je štiridnevni program izjemno pester. Pogovarjali smo se s pred-
sednico društva Petro Mlinar.

S čim ste letos začeli Lavtižarjeve dneve? 
”Tokrat smo jih začeli s predavanjem znanega slovenskega letalca, al-

pinista in fotografa Matevža Lenarčiča, ki je v 80 dneh preletel svet v
ultralahkem letalu. Zgovorni Savinjčan se je rad odzval našemu povabi-
lu in prišel na Gorenjsko. Tisti obiskovalci, ki jih je dovolj navdušil, pa
so lahko kupili še njegovo knjigo.” 

Kaj pa sledi v prihajajočih dneh, kakšen bo program? 
”Nocoj bo ob 20. uri v cerkvi svetega Tomaža v Ratečah nastopila vo-

kalna skupina Domen iz Črnuč pri Ljubljani. Gre za priznano zasedbo,
saj so pevci prejeli že vrsto priznanj in odlikovanj, izdali pa so tudi že
zgoščenko. Jutri pa ne bo šlo brez naših prijateljev iz Kanala, ki v goste
tokrat prihajajo z gledališko predstavo Dan oddiha. Igro je režiral Stane
Leben, ob 20. uri pa bo na ogled v Ljudskem domu v Kranjski Gori.”

Za nedeljski večer pa pripravljate nekaj posebnega, večer muzika-
lov. 

”Ja, odločili smo se, da na odrske deske Ljudskega doma povabimo
Vido Mihelčič, Alena Kofola in Tino Hribar, sicer večini poznane in
zelo dobre glasbenike. Alen je najbolj domač v moderni glasbi, Vida v
klasični, Tina pa za klavirjem, a skupaj, kot obljubljajo, bodo sestavili
nepozaben večer. Pri tem jim bo pomagal tudi Bojan Pogačnik, ki bo z
izbrano besedo povezoval njihove nastope. Koncert se bo začel v nede-
ljo ob 19. uri.” 

Pomudiva se še pri abonmaju za letošnje leto. Tudi tega ste že za-
čeli izvajati. 

”Za nami je prva abonmajska predstava. Oktobra smo gostili Gledališ-
če pod kozolcem iz Šmartnega ob Paki s komedijo Mrtve duše. Nada-
ljevali bomo že 13. novembra s predstavo Oprostite, napačna soba, s ka-
tero se bodo predstavili gledališčniki z Bohinjske Bele. Abonmajske
predstave po novem potekajo vsako drugo soboto v mesecu in tako bo
vse do marca.”                                                            Karmen Sluga 

Za vsakogar se bo kaj našlo
13. Lavtižarjevi dnevi: Nocoj pevci, jutri gledališče, v nedeljo večer muzikalov 

Glasba in pesem v Kranjski Gori
V dvorani Vitranc v Kranjski Gori je bilo srečanje narodnozabavnih

ansamblov iz Slovenije, Avstrije in Italije. Osem glasbenih in pevskih
skupin iz Slovenije, Avstrije in Italije, ki se jim je pridružil še humo-
rist Marjan Šarec-Serpentinšek, je v soboto zvečer na tradicional-
ni prireditvi Veselo v Kranjsko Goro igralo in pelo v polni dvorani
Vitranc. Dobre tri ure trajajoči program sta v slovenščini in nemšči-
ni povezovala Maruša Kobal in Sepp Reich, saj je bilo tudi občin-
stvo v dvorani jezikovno mešano: iz Slovenije, iz Avstrije in iz sosed-
nje Kanalske doline v Italiji. Po pozdravnih besedah župana Kranjske
Gore Jureta Žerjava so se na odru po dvakrat zvrstili Alpski kvin-
tet, ansambel Saša Avsenika, ansambel Karavanke, ki bo konec
tedna praznoval na Bledu 15-letnico nastopanja, in ansambel Dori.
Iz Avstrije so prišli v Kranjsko Goro godbeniki Villacher Blass, har-
monikarja Manuel in Christian in pevski sekstet Burschengesang,
ki je zapel tudi pesem v slovenščini, iz Kanalske doline v Italiji pa
ansambel Doganirs. Jože Košnjek

Vinska pot
petek,  12.11. od 16.00 do 20.00 ure

sobota,  13.11. od 13.00 do 18.00 ure

Vhod v rove je z Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), izhod pa na Lajhu 
(pod Pungertom). Predlagamo, da do vhoda dostopate iz starega Kranja, 
po Reginèevi ulici, oz. parkirate avto pred Mestno obèino Kranj ali pri 

centru Supernova

 

Vstopnice so v predprodaji v Kranjski hiši in na prodajnih mestih 

Eventima po ceni 8,00 EUR. Na dan dogodka je vstopnina 
10,00 EUR pred vhodom v rove. Ob nakupu vstopnice za 

Vinsko pot  vsak obiskovalec prejme tudi degustacijski kozarec.

Obišèite gostinske lokale v starem Kranju, ki bodo imeli v èasu prireditev 

posebno ponudbo. 

www.tourism-kranj.si

Petra Mlinar, predsednica Kulturno prosvetnega društva Josip Lavtižar
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Kranjska Gora je sredi oktobra
gostila Gostinsko turistični zbor
Slovenije, ki ga je že 57. leto zapo-
red organizirala Turistično gostin-
ska zbornica Slovenije, tokrat v
sodelovanju z družbo Hit Alpinea.
Na dogodku je sodelovalo okoli
560 tekmovalcev, ki so se pomeri-
li na 26 različnih strokovnih tek-
movanjih, prireditev pa si je ogle-
dalo več tisoč obiskovalcev iz vse
Slovenije.

Bogat je bil tudi spremljevalni
družabni program, organizatorji
pa so tokrat posebej veliko pozor-
nost namenili predstavitvi stroke

oziroma poklicev gostinsko - turi-
stične panoge. V času Gostinsko
turističnega zbora Slovenije je po-
tekala tudi že 3. Nacionalna borza
dela v gostinstvu in turizmu, ki jo
je skupaj s partnerji organizira Di-
rektorat za turizem pri Ministrstvu
za gospodarstvo. Na borzi so se
predstavili ponudniki delovnih
mest v gostinstvu in turizmu ter se
povezali z mladimi, ki se izobra-
žujejo za turistično-gostinske po-
klice in drugimi iskalci zaposlitve
iz vse Slovenije. 

Marjana Ahčič, 
foto: Anka Bulovec

Živahno na Gostinsko turističnem zboru
Gostinsko turistični zbor Slovenije, ki ga je že 57. leto zapored organizirala Turistično gostinska zbornica

Slovenije, je bil letos v Kranjski Gori.

Razstava kulinaričnih in slaščičarskih dobrot

Stroga mednarodna žirija na tekmovanju v pripravi kave, ki so ga organizirali
letos prvič. 

Dijaki Srednje gostinske in turistične šole Radovljica na tekmovanju v kuhanju

Poln koledar aktivnosti 
Invalidi so tudi letošnjo jesen izkoristili za številne izlete, pohode in delavnice.

Izleti, pohodi, delavnice - tako zagnano so
v jesen stopili člani in članice Društva invali-
dov občine Kranjska Gora. Jesen jim je dala
moči za nova druženja in dogodivščine. Tako
so tudi letos z izletom na Brezje in naprej v
Kamnik razveselili težke invalide ter občan-
ke in občane, ki so nastanjeni v Domu dr.
Franceta Bergelja na Jesenicah. 

Naslednji podvig je bil izlet v Zreče in Slo-
venske Konjice, pa ogled tovarne orodja Uni-
or in Kartuzije Žiče. Druženje so končali v
vasici Loče, na turistični kmetiji Lopanovih,
kjer so preostanek dneva uživali ob harmoni-
ki. Sredi meseca jih je pot še enkrat popelja-
la na rajžo, tokrat pa so si ogledali Moravče,
Izlake, Hrastnik, Celje in Sevnico. Za ohra-
njanje življenjske vitalnosti in nabiranje živ-
ljenjskih moči se je, kot pravi predsednik
društva Jože Zupančič, 33 članov odpravilo
še na pohod iz Mojstrane do Zgornje Radov-
ne.

Zelo dobro so bile sprejete in obiskane tudi
oktobrske delavnice o sladkorni bolezni. Pri-

pravili so dve, prvo na temo Sladkorna bole-
zen in debelost, drugo pa na temo Učinkovi-
to zdravljenje sladkorne bolezni. Zbranim je
predavala diabetologinja iz Splošne bolnišni-

ce Jesenice Lidija Pohar. A počitka zdaj ne
bo. Že 8. novembra jih namreč čaka veselo
martinovanje v kraju Studenec pri Sevnici.

Karmen Sluga, foto: Gorazd Kavčič 

Člani društva invalidov Kranjska Gora so aktivni vse leto.Fotografija je s poletnega piknika v Planici.
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28. oktobra - 31. oktobra 2010
LAVTIŽARJEVI DNEVI

28. oktobra 2010
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom,
Kdaj: 20. uri
Predavanje znanega slovenskega letalca, alpinista in fotografa Matevža Lenarčiča,
ki je v 80 dneh preletel svet v ultralahkem letalu.

29. oktobra 2010
Kje: Rateče, Cerkev sv. Tomaža,
Fantovska vokalna skupina Domen

30. oktobra 2010
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom,
Kdaj: 16. uri
Otroška skupina Linhartovi čuki iz Radovljice - otroška predstava

30. oktobra 2010
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom,
Kdaj: 20. uri
Kulturno društvo Kontrada Kanal - Komedija avtorja Valentina Petroviča Katajeva:
Dan oddiha, režija stane Leban

31. oktobra 2010
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom,
Kdaj: 20. uri
Večer muzikalov z Vido Mihelič, Alenom Kofolom in Tino Hribar
Informacije: kpd.jlavtizar@gmail.com 

29. oktobra 2010
HEINEKEN KARAOKE NIGHT S HOSTESAMI
Kje: Kranjska Gora, Borovc Bluzers Pub,
Informacije: borovcbp@gmail.com

30. oktobra 2010
HEINEKENOV VEČER GLASBENIH ŽELJA
Kje: Kranjska Gora, Borovc Bluzers Pub,
Informacije: borovcbp@gmail.com

13. novembra 2010
KOŠARKARSKA TEKMA HIT Kranjska Gora : Panter Ilirija (7. krog)
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc,
Kdaj: 19. uri
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

19. novembra 2010
VARNOSTNI FORUM - OKROGLA MIZA
Organizator: IPA RK Gorenjska
Kje: Kranjska Gora,
Informacije: vinko.otovic@policija.si

27. novembra 2010
KOŠARKARSKA TEKMA HIT Kranjska Gora : Rogaška (9. krog)
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc,
Kdaj: 19. uri
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

Gornjesavski muzej Jesenice
Liznjekova domačija, Kranjska Gora
Razstava Nekdanja Kranjska gora 
od 9. septembra 2010 do 10. decembra 

Slovenski planinski muzej
Razstava Alpska konvencija in Triglavski narodni park
Slovenski planinski muzej, Mojstrana , od 15. oktobra do 10. decembra

Prireditve v občini
Kranjska Gora

SKIKE - jezikovni 
terorizem

Druščina športnih navdušencev
širi ‘nov izum’ in ‘novo športno
zvrst’ (tako trdijo sami!) z novim
slovenceljskim izrazom - skike
(izg. skajk). Zdaj beremo o tem
tudi v Zgornjesav’cu (2010, št. 9).
Takoj je treba povedati, da ne gre
za nov izum in novo športno zvrst,
ker sem na podobni napravi videl
v Kranjski Gori znanega tekača
že pred štiridesetimi leti, vendar
se takrat pripomoček te vrste ni
prijel. Toda pozornost naj velja
jezikovnemu spačku ‘skike’, ki ga
ni v nobenem dostojnem doma-
čem in tujem slovarju. Gre na-
mreč za tujo blagovno znamko,
zato je zelo nespodobno, da jo
športniki vsiljujejo slovenščini. 

Po slovenskem pravopisu pre-
vzemamo v slovenski jezik samo
tiste tuje izraze, za katere nimamo
dobrih domačih ustreznic in jih
tudi dlje časa nismo našli. Za
‘skike/skajk’ imamo domačo
ustreznico, ki je v skladu z doma-
čim izrazoslovjem in športnim
terminološkim sistemom. Gre na-
mreč za športni pripomoček, ki je
zelo podoben tistemu, ki ga teka-
či na smučeh uporabljajo že tri
ali štiri desetletja za poletno tele-
sno pripravo in je znan kot teka-
ške rolke. Razlikuje se predvsem
po večjih kolesih, tako da je mo-
goče rolati ne samo po asfaltu,
ampak tudi po makadamskih in
drugih manj zglajenih podlagah.
Gre torej za vrsto tekaških rolk,
ki so prirejene za vožnjo po raz-
ličnih terenih (in ne samo po as-
faltu). V slovenskem jeziku naj-
večkrat vrsto istih/enakih/podo-
bnih stvari označujemo z označe-
valnim pridevnikom ali levim pri-
lastkom (npr. tekaške smuči, ska-
kalne smuči, alpske smuči). Gle-
de na to, da so omenjene rolke
primerne za različne terene, se
sam od sebe ponuja označevalni

pridevnik ‘terenske’. Gre torej za
vrsto rolk z imenom terenske rol-
ke. In zato v športnem terminolo-
škem slovarju pod geslom teka-
ške rolke preberemo: ‘’parni
športni pripomoček, navadno za
vadbo smučarskega teka zunaj
zimske sezone; tri vrste: za vadbo
klasične tehnike, za vadbo drsal-
ne tehnike (primerne za asfaltno
podlago) in terenske rolke (za te-
rensko rolkanje).’’ 

Ker torej imamo v slovenščini
domač izraz za tujo blagovno
znamko, ni ne strokovnega ne ra-
zumskega razloga za prevzemanje
in širjenje besednega spačka ‘ski-
ke/skajk’. Njegovo vsiljevanje je v
nasprotju s pravopisom in skrbjo
za ohranjanje domačega izrazja.
Čeprav je bil spaček ‘skike/skajk’
obravnavan in zavrnjen na termi-
noloških straneh strokovne revije,
se privrženci te športne dejavno-
sti še kar naprej afnajo z njim.

Izraz terensko rolkanje sicer
preberemo tudi v Zgornjesav’cu,
vendar v nesmiselni besedni zvezi
‘terensko rolkanje SKIKE’. Po-
doben nesmisel bi bil, če bi zapi-
sali ‘snežno deskanje SNOWBO-
ARDING’. Če je namreč SKIKE
tuja sopomenka za terensko rol-
kanje, ‘prevod’ nesmiselne be-
sedne zveze glasi: terensko rol-
kanje terensko rolkanje (dvakrat
isto!). Nesmiseln je tudi izraz
nordijsko rolkanje, ki ga prebe-
remo v Zgornjesav’cu. Ne pozna-
mo nordijskega, japonskega,
ameriškega rolkanja. Rolkanje je
rolkanje. Drsanje je drsanje. Pla-
vanje je plavanje. Sploh pa je ne-
navadna informacija, da je izumi-
telj terenskih rolk Avstrijec(!), gi-
banje s temi rolkami pa naj bi
bilo nordijsko(?) rolkanje. Da be-
sedni spaček ‘skike’ enkrat pome-
ni športni pripomoček, drugič pa
športno zvrst, je še dodatna zmeš-
njava. In še večja šlamparija je,
če v istem sporočilu enkrat piše-
mo ‘skike’, drugič ‘skajk’.

Silvo Kristan

Konec poletne sezone, priprave na zimsko
Kranjska Gora - Na kranjskogorskih smučiščih se konec oktobra

končuje poletna sezona. Panoramski prevozi, poletno sankališče,
poletni tobogan bodo tako obratovali le še do nedelje, 31. oktobra,
če bo vreme lepo in suho, vsak dan od 9. do 16. ure. V tem času bo
na blagajni Vitranc 1 mogoče kupiti tudi smučarske vozovnice v
predprodaji. Končane pa so tudi tehnične priprave na zimsko sezo-
no. Kot je povedala vodja marketinga in prodaje RTC Žičnice
Kranjska Gora Klavdija Gomboc, bodo med letošnjimi novostmi se-
zonske družinske vozovnice, dodatno zasneževanje na vlečnici Ko-
lovrat in dodatni vlečni trak za otroke. Predprodaja vozovnic pote-
ka do 19. decembra, dan prej pa bodo uradno začeli zimsko sezono.
Ta je lani na kranjskogorska smučišča privabila 182 tisoč obiskoval-
cev, v 104 dneh pa so našteli 3,5 milijona prevozov z žičniškimi na-
pravami. M. A.
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Pripoved

Danes 95-letna gospa Genovefa Rozalija
Škrbec iz Loga - po materi Hlebanjeva s Sred-
njega Vrha - je pred šestimi leti svojo bogato
življenjsko zgodbo spletla v pripoved, ki jo je
naslovila Moj dom - moja sreča, moja boleči-
na. Z ljubeznijo opisuje svojo družino, njene
sopotnike in čas, v katerem so se dogajale
stvari, ki so današnji generaciji že komaj do-
umljive. Marsikdo bo v delu prepoznal svoje
sorodnike, prednike, znance, drugim bo od-
krito napisana zgodba odstrla pogled v ne še
tako daljno, pa vendar popolnoma drugačno
preteklost.

Ob zimskih večerih smo sedeli v topli hiši in
ob soju petrolejke nam je mama pripovedova-
la:

Mesec je pokukal izza Špika, ko je rahlo po-
trkalo na okno. Kdo je? Neža, odpri, jaz sem,
Andrej. Prestrašena je hitela odpirat. Za božjo
voljo, kaj se je vendar zgodilo? Dezertiral sem
iz vojske. Komaj sem si ustvaril dom, že so
me mobilizirali. Tu sem in tu ostanem. 

Mama je komaj dočakala jutro. Odpravila se
je na orožniško postajo in prijavila pobeg svo-
jega moža iz vojske. Orožniki so seveda takoj
prihiteli na domačijo, da bi aretirali ubežnika.
Ker je oče predvideval njihov prihod, se je
skril na peter (svisli, kjer je naloženo seno),
kamor je splezal po lestvi, in katero je razu-
mljivo, potegnil za seboj. Orožniki so preiska-
li hišo po dolgem in počez, dokler ga niso iz-
sledili na seniku. Ko so se mu hoteli približa-
ti, stal je na robu odprtine s puško v rokah, jim
je zagrozil, da živega Tarmana od tod ne bodo
odpeljali. Če že mora umreti, ne bo na fronti,
ampak doma. Uvideli so, da misli resno in so
odšli. Ostal je doma - pod kakšno motivacijo
nam mama ni znala oziroma vedela objasniti.

Moj oče je pri štirih letih izgubil svojega
očeta. Ko je imel 8 let, je umrla tudi mati in
zapustila tri otroke: 14-letno Nežo, 8-letnega
Andreja in 4-letnega Janeza. Leta 1896 so
ostali na domačiji sami. Sirote se pač niso
mogle preživljati same, zato so jih dodelili so-
rodnikom. Moj oče je bil dodeljen družini Mi-
tendorfovi v Beli peči. Ko je bil polnoleten, je

prevzel (po tedanjih predpisih kot najstarejši
sin v zakonu) domačijo. Ves ta čas njegove
odsotnosti so se menjavali različni najemniki
- med njimi tudi Robičev Janez in Ojcelnovi.
Kar nekaj teh zadnjih otrok je bilo rojenih
prav na tej kmetiji.

Ko se je oče vrnil na domačijo, ni dobil na
njej ničesar, razen golih sten in praznega hle-
va. Tega in zemlje pač nihče ni mogel odnesti.
Začeti je bilo treba znova iz nič. Lotil se je z
vso zagnanostjo kmetovanja in obnove doma-
čije. In ker seveda ni zmogel vsega sam - se je
pa oženil s Hlebanjevo Nežo iz Srednjega
Vrha.

Ta čas moj oče ni premogel drugega kot eno
skledo, eno žlico, en lonec, eno kravo. Od
Hlebanjevih so morali pred poroko pripeljati
najnujnejšo opremo, da so mogli svatje kam
sesti.

Oče je bil presrečen, da je dobil ženo druži-
co, ki mu je z vso svojo žlahto pomagala pri
obnovi domačije. Po letu dni se mu je rodil sin
Andrej. Kakšna sreča imeti po tolikih letih
potikanja po tujih družinah, zopet svoj lasten
dom in družino. Potem pa kot strela z jasnega.
Vojna, mobilizacija, fronta. Nič, prav nič čud-
nega, da se je odločil za pobeg iz vojske, ne
računajoč na nepredvidene posledice tega po-
četja. Sreča zadnjih dveh let, njena prekinitev
sta bili močnejši od treznega preudarka o ka-
kršnemkoli postopku tedanjih oblasti. Ostal je
doma brez kakršnih koli posledic zaradi pre-
krška.

Še z večjo vnemo kot prej se je zagrizel v
delo. Mama mu je po svojih močeh pomaga-
la. Ob priložnosti, ko je sam pospravljal seno
na Kajžarci, ga ni bilo domov, čeprav je bilo
že proti večeru in nevihta se je bližala. Mama
vsa zaskrbljena ga je šla iskat. Na senožeti je
bilo vse lepo pograbljeno in seno zloženo v
kopicah. Klicala in klicala ga je zaman. Čez
čas pa je le pokukal iz kopice sena. A domov
ni ubogal. Dejal je, da je z Bogom sklenil po-
godbo: če nevihta počaka, da bo mogel po-
spraviti vse seno v kopice, bo iz hvaležnosti
prenočil v senu.

In pri tem je ostalo: po nevihtni noči je zju-
traj ves premražen prilezel domov.

In leta so tekla. Tudi jaz sem že privekala na
svet. Mama me je želela krstiti za Rozalijo -
oče pa Genovefo. Tako sem obdržala obe ime-
ni, a prevladalo je očetovo. Morda pod vpli-
vom knjige Sveta Genovefa, ki je bila pri hiši
in nam jo je mama pozneje ob večerih prebi-
rala. Prav rada bi jo še enkrat čitala. Bila je
hčerka nekega bogataša, pa jo je mačeha sov-
ražila in zaukazala služabnikom, da jo morajo
odnesti v gozd za hrano zverem. Služabnikom
se je otrok smilil, pa so deklico podtaknili ko-
šuti - ob njej je preživela. Otroci smo seveda
ob tej ganljivi pripovedki pošteno ”smrkali”.

Ko je bila Minca rojena, je doletela družino
huda nesreča. Oče se je odpravil v trgovino po
živež, ki ga je povsod že primanjkovalo, pa je

hotel svoji družinici zagotoviti najnujnejše,
česar doma niso pridelali.

Vračal se je s polnim nahrbtnikom. Bil je že
pri domačem hlevu. V tem času sta na želez-
niški progi patruljirala dva ”Jungšica”. Oče je
bil že na vogalu. Ko je zaklical eden od stra-
žarjev ”Halt” (stoj); pospešil je korak - v tem
je pa že počilo. Mama ga je dobila na tleh vse-
ga v krvi. - Dobil je strel v prsi. - Odpeljali so
ga v Ljubljano v bolnico. Tu je ostal nekaj
časa, vendar je bil psihično tako prizadet, da
so ga premestili v Polje. Mama ga je hodila
obiskovat z Minco v naročju - saj jo je še do-
jila. Pa z otrokom ni smela na oddelek, tako
da je moral dojenček počakati pred vhodom v
bolnico. Verjetno je revše tudi jokalo, saj je
mama ob neki taki priložnosti naletela na tujo
žensko, ki je sedela ob zidu in dojila njeno
hčerko. Tujka ji je razložila, da je šla mimo,
slišala jok in predvidevala, da je dojenček la-
čen. Mama je bila pa res korajžna, da je pusti-
la otroka kar tako, kar zunaj, ni se izgleda
bala, da bi ga kdo ukradel, saj tiste čase še ni
bilo pomanjkanja otrok. Ko pa jih je imela
vsaka družina vsaj pol ducata, če ne več.

Oče je ostal v bolnici nekako leto dni. Dobil
je tudi tuberkulozo! Lepo je prosil mamo, naj
ga odpelje domov. V bolnici so ji odsvetovali,
da bi ga imela doma - že zaradi morebitne in-
fekcije otrok (jaz sem bila tačas že pri starih
starših v Srednjem Vrhu). Na njeno prošnjo so
vendar privolili, da ga odpelje, vendar nikakor
ne sme na vlak, da ne bi okužil katerega od
potnikov. Peljati ga sme samo z lastnim prevo-
zom od Ljubljane do Loga.

Uboga mama niti pomisliti ni upala na konj-
sko vprego na tej relaciji. Poslužila se je uka-
ne. Na ljubljanski postaji je najela kočijaža s
konjsko vprego in šla po očeta. Ker je nihče ni
zasliševal, so videč konje, predvidevali, da se
je res z njimi pripeljala od doma. Očeta je pe-
ljala na železniško postajo - na vlak in domov.

Oče bolan - pa presrečen, da je zopet doma.
Delati seveda ni mogel, mama pa, kakor je ve-
dela in znala, s pomočjo domačih gospodinji-
la in gospodarila.

Niti leto dni po vrnitvi domov je oče umrl
star 30 let aprila 1918. Mama 29-letna je osta-
la sama s tremi otroki - Minca še ni dopolnila
leto dni, jaz sem bila v tretjem letu - Andrej pa
v petem.

Nadaljevanje v naslednji številki

Moj dom - moja sreča, moja bolečina
Gospa Genovefa Rozalija Škrbec je svoje spomine na otroštvo in mladost strnila 

v delu Moj dom - moja sreča, moja bolečina.

Genovefa Rozalija Škrbec
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Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 odstotkov! 
Čaka vas tudi darilo in kup drugih ugodnosti.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj  bomo potovali, tekli, kolesarili, se udeleževali 
zanimivih predavanj, kupovali cenejše knjige ... Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i




