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Brezskrbnost
domače
topline
Vsem novim najemnikom plinohrama zagotavljamo brezplačno postavitev 
plihonrama, brezplačen priklop plina do hiše ter brezplačno vzdrževanje in servisiranje.

Tudi z nakupom utekočinjenega naftnega plina pridobite Zlate točke ugodnosti!
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LAS Občine Kranjska Gora 

LAS - Lokalna akcijska skupina za 
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

V želji, da bi našim otrokom in mladostnikom omogočili čim bolj kva-
litetno preživljanje prostega časa, vas vabimo, da se nam priključite v
preventivnem projektu ”Vodeno preživljanje počitnic mladih”, to je pri
organizaciji aktivnosti v času poletnih počitnic. Kot vsa leta doslej,
tudi letošnje poletje želimo našim osnovnošolcem in srednješolcem
ponuditi čim bolj pestro in raznoliko izbiro dejavnosti, le-ta pa je mo-
goča samo s sodelovanjem različnih organizatorjev. 

Prosimo vas, da nam programe posredujete na obrazcu (naziv progra-
ma, kratek opis, število udeležencev, kdo bo izvajal program, kraj in
čas izvedbe, predvidena finančna sredstva ...), ki ga lahko dobite na
naših spletnih straneh http://obcina.kranjska-gora.si ali na sedežu
Občine Kranjska Gora, pošljete na naš naslov: LAS Občine Kranjska
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. Za morebitne dodatne
informacije nam lahko pišete na el. naslov: skumavc@kranjska-gora.si,
ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič po tel.: 04/5 809 809.

Vaše predloge, ki jih pričakujemo do vključno 29. aprila 2011, bo ob-
ravnaval LAS Občine Kranjska Gora in glede na višino zagotovljenih
sredstev v proračunu, programu namenil tudi določena finančna
sredstva. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni do 31. maja
2011. 

LAS Občine Kranjska Gora

LAS Občine Kranjska Gora 

LAS - Lokalna akcijska skupina za 
preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

INFORMACIJA 
O AKTIVNOST LAS-A V APRILU 2011

V mesecu aprilu bomo v počastitev Svetovnega dneva zdravja, ki ga
po celem svetu obeležujemo 7. aprila, za občane občine Kranjska
Gora organizirali brezplačno plavanje. Vabimo vas, da se nam pri-
družite v soboto, 9. aprila 2011. Plavali bomo v Hotelu Larix v
Kranjski Gori in v Hotelu Špik v Gozd Martuljku. Plavanje bo mogo-
če cel dan, od 9. do 18. ure, vstop pa bo prost na podlagi predlože-
nega osebnega dokumenta, iz katerega bo razvidno stalno prebiva-
lišče v občini Kranjska Gora.

V torek, 12. aprila 2011, ob 17.00 uri vas vabimo v Osnovno šolo
Josipa Vandota Kranjska Gora na predavanje Radovana Radetiča
z naslovom Moj otrok odrašča.

V četrtek, 21. aprila 2011, ob 17. uri pa vas vabimo, da se nam pri-
družite v OŠ 16. decembra Mojstrana na predavanju Marka Juhanta
z naslovom Sodobna vzgoja: vzgoja za jutri.

V sredo, 27. aprila 2011, ob 10.00 uri bodo člani Društva za reha-
bilitacijo in preventivo KRMA v sodelovanju z LAS Občine Kranjska
Gora organizirali tradicionalni Tek zaupanja, letos že trinajsti po vr-
sti. Zbor udeležencev je v Mojstrani, na parkirišču pri tovarni KOOP.
Vabljeni so vsi člani Društva in njihovi svojci, kakor tudi vsi bivši člani
klubov zdravljenih alkoholikov, podporni člani in terapevti. 

LAS Občine Kranjska Gora
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e-pošta: urska.peternel@g-glas.si. Oglasno trženje: Mirjam Pavlič,
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Telefon uredništva: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-13, e-pošta:
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Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1/b, Kranjska Gora

Spoštovane 
občanke in občani!

K o l e d a r s k a
zima se je poslo-
vila in s tem tudi
snežna odeja. Ta
letos ni bila pre-
tirano debela, a
ravno dovolj za
dobro smučarsko
sezono. Upam,
da se te zime ne
bomo spominjali
po skrajšanih
šolskih počitni-

cah, temveč predvsem po petdeseti obletnici
Pokala Vitranc. Smučarska tekmovanja v
Kranjski Gori so v teh letih prerasla iz ljubi-
teljske dejavnosti v profesionalno organiza-
cijo, ki se brez sramu kosa z največjimi pri-
reditelji in jih v marsičem tudi prekaša. Če-
prav je način izvedbe tekmovanj danes po-
polnoma drugačen kot pred desetletji, pa si
vse te organizacije še vedno ni mogoče za-
misliti brez prostovoljcev. In prav tem je na-
menjeno najvišje državno odlikovanje zlati
red za zasluge, ki ga je Organizacijskemu
komiteju Pokala Vitranc podelil predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 

Marca je bilo v Planici tudi finale svetov-
nega pokala v smučarskih skokih. Kar na-
porno je organizirati dve tako različni tek-
movanji najvišjega ranga. A že nekaj dni po
odhodu zadnjih navijačev pogrešam vrvež, ki
ga v kraj prinašajo ti dogodki. Izgradnja
Nordijskega centra se nadaljuje, Smučarska
zveza Slovenije pa je tudi uradno napoveda-
la kandidaturo za svetovno prvenstvo v nor-
dijskih disciplinah ”Planica 2017”.

Gradnja doma za ostarele tudi čez zimo ni
zastala in stavba počasi dobiva končno po-
dobo. Po zagotovilih koncesionarja dela po-
tekajo po terminskem načrtu. Tudi občinske
investicije, ki so načrtovane v proračunu za
leto 2011, se bodo začele. Še prej pa nas čaka
ureditev naših krajev. Lanska akcija ”Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu” je bila še pose-
bej uspešna. Vabim vas, da tudi letos aprila
izpeljemo podobno akcijo na območju obči-
ne Kranjska Gora, poskrbimo za čisto okolje
in preživimo dan v prijetnem druženju. 

Župan Jure Žerjav

Skupina občinskih svetnikov s prvopodpisa-
nim Robertom Plavčakom je zahtevala sklic
prve izredne seje občinskega sveta v tem
mandatu zaradi problematike vodarne v
Kranjski Gori. Župan Jure Žerjav je sejo
sklical za pe-tek, 4. marca, zvečer, udeležilo
pa se jo je sedem svetnikov od šestnajstih,
zato je bila seja nesklepčna. Kot je ob tem po-
vedal župan Jure Žerjav, bodo problematiko
obravnavali na prvi naslednji redni seji. In za-
kaj je skupina občinskih svetnikov sploh za-
htevala sklic izredne seje? Robert Plavčak je
povedal, da predvsem zato, ker župan leto in
pol ni seznanil niti občinskega sveta niti jav-
nosti s problemom vodarne, za katero je Ob-
čina Kranjska Gora plačala skoraj 140 tisoč
evrov, a se je izkazalo, da je objekt neupora-
ben in ne deluje. Na izredni seji je skupina
občinskih svetnikov želela dobiti pojasnila o

tem, kdo je za to odgovoren in kako bodo vo-
dilni na Občini problem rešili.

Začetek zgodbe sega v leto 2008, ko so se na
Občini Kranjska Gora odločili, da bodo - da bi
izboljšali kakovost pitne vode - kupili sistem za
ultrafiltracijo pitne vode. Za izvajalca za posta-
vitev vodarne je bilo izbrano podjetje MF Plus
iz Ljubljane, ki je ponudilo najnižjo ceno. Ob-
jekt so postavili, v začetku leta 2009 pa so na
primopredaji objekta odkrili več pomanjkljivo-
sti. Teh izvajalec ni odpravil in tudi na drugem
pregledu se je izkazalo, da je voda motna, pre-
tok vode premajhen, poraba elektrike pa preve-
lika. Izvajalec tudi ni izročil atestov in certifi-
katov za ultrafiltracijske membrane. Ko je Ob-
čina Kranjska Gora preverila na carinski upra-
vi, kakšni filtri so bili uvoženi, se je izkazalo,
da je izvajalec uvozil filtre za odpadno in ne za
pitno vodo. Ker na pozive za odpravo pomanj-

kljivosti in nato za vračilo kupnine ni bilo odzi-
va, je Občina Kranjska Gora podala tožbo zo-
per podjetje MF Plus in kazensko ovadbo zoper
njegovega direktorja zaradi suma storitve kaz-
nivega dejanja poslovne goljufije. Občina je na-
mreč podjetju že nakazala skoraj 138 tisoč ev-
rov, kar je 84 odstotkov pogodbene vrednosti.
”Vložili smo tožbo za vračilo kupnine, plačilo
pogodbene kazni in povrnitev škode ter kazen-
sko ovadbo zoper odgovorno osebo, saj sumi-
mo, da je šlo za poskus poslovne goljufije. Kot
smo izvedeli, so postopki v fazi preiskave,” je
povedal kranjskogorski župan Jure Žerjav. O
problematiki bodo govorili na redni seji prihod-
nji teden, je zagotovil župan in tudi poudaril, da
je kljub neobratovanju vodarne pitna voda v
Kranjski Gori neoporečna. U. P.

O vodarni na redni seji
Prva izredna seja v tem mandatu ni bila sklepčna. Zahtevala jo je 

skupina občinskih svetnikov zaradi problematike vodarne.

Vodarna ob vodohranu Alpina ne obratuje, čeprav je Občina Kranjska Gora izvajalcu plačala 138 tisoč evrov.
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Kratka osebna predstavitev: datum roj-
stva, stan, število otrok, kaj ste po izobrazbi,
kje ste zaposleni?

”Rojena sem bila 16. julija 1970, stalno pre-
bivališče imam v Mojstrani. Že dalj časa sem
samostojna podjetnica s štirimi zaposlenimi in
uspešno vodim gostinski lokal.”

Kateri mandat ste članica občinskega sve-
ta in zakaj ste se odločili potegovati se za to
mesto? Katere cilje boste v štirih letih sku-
šali uresničiti kot občinska svetnica?

”Članica občinskega sveta sem prvi mandat.
Na ravni občinskega sveta se bom zavzemala
za ključni cilj naše stranke SDS, to je ustvarja-
nje nove kakovosti življenja, za več demokraci-
je, medsebojnega spoštovanja in gospodarske
učinkovitosti. Zavzemala se bom za boljšo ko-
munalno infrastrukturo v naši občini. Moj cilj
je tudi, da se da prednost našim domačim obrt-
nikom. Glasovi občanov me zavezujejo, da kot
stranka SDS delujem v javnem interesu.”

Kaj vam zapolnjuje prosti čas? 
”Imam hčerko, staro sedem let, ki obiskuje

osnovno šolo v Mojstrani. Večino prostega časa
preživim z njo, zelo radi hodiva v planine.”

Življenjsko vodilo ali moto
”Moj priljubljen citat se glasi: Dve poti sta se

cepili v gozdu in jaz sem si izbral manj uhoje-
no gaz in v tem je bila vsa razlika.”        U. P.

Za novo kakovost življenja 
in več demokracije

Mojca Kelvišar je občinska svetnica na listi SDS. To funkcijo v kranjskogorskem občinskem svetu 
opravlja prvi mandat.

Mojca Kelvišar / Foto: Gorazd Kavčič

Predsednik Planinske zveze Bojan Rotovnik je v začetku februarja v
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani Gornjesavskemu muzeju
v trajno hrambo predal številna arhivska gradiva slovenskih planincev,
ki jih je v zadnjih desetletjih zbirala in hranila Planinska zveza Slove-

nije. Med predanim arhivskim gradivom sta tudi originalni pogodbi o
nakupu zemljišča na vrhu Triglava, kjer je Jakob Aljaž postavil danes
po njem imenovani stolp, in pogodba iz leta 1900 o nakupu zemljišča,
kjer danes stoji Aljažev dom. Obe zemljišči je Aljaž kupil od takratnih
občin Dovje in Mojstrana. Obsežni del gradiva zajema tudi 1195 foto-
grafij, nastalih iz posnetkov na steklenih ploščah iz obdobja med obe-
ma svetovnima vojnama in v obdobju po letu 1945. 

”Prav je, da so tu, kjer bodo dobila primeren prostor, kot jim gre -
tako glede shranjevanja kakor tudi glede planinske vrednosti in možno-
sti, vsem na ogled. Naj bo to spodbuda tudi drugim, ki morda doma
hranijo zgodovinske eksponate, zanimive širši javnosti, da sledijo na-
šemu zgledu,” je ob tem dejal Bojan Rotovnik. 

Ob tej priložnosti so se Ustanova Avgusta Delavca, Triglavski narod-
ni park in Planinska zveza Slovenije s podpisom aneksa k pogodbi za-
vezali k nadaljnjemu sofinanciranju Slovenskega planinskega muzeja,
ki je bil odprt avgusta lani in ki si ga je do konca lanskega leta ogleda-
lo že 15 tisoč obiskovalcev, od tega skoraj tretjina mladih. Kot v lan-
skem, programsko bogatem delu so si v muzeju tudi za letos postavili
smele načrte, številne razstave, sodelovanja, zanimive in poučne do-
godke, prav tako pa nameravajo obogatiti uvodni film k stalni razstavi
z različicami v tujih jezikih.

Kot je poudaril župan Kranjske Gore Jure Žerjav, pa pomen podpisa
aneksa k pogodbi o sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega
muzeja ni le v finančnem vložku, temveč tudi v zavedanju, da gre za
vseslovenski muzej, ki zasluži mesto med muzeji državnega pomena.

Marjana Ahačič

Aljaževa dediščina spet doma
Planinska zveza Slovenije je Slovenskemu planinskemu muzeju v trajno hrambo predala dragocena arhivska
gradiva, med katerimi je tudi pogodba, s katero je Jakob Aljaž leta 1895 odkupil zemljišče vrh Triglava. 
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Predsednik PZS Bojan Rotovnik je direktorici Gornjesavskega muzeja, v okvir 
katerega sodi tudi Slovenski planinski muzej, izročil originalno kupoprodajno 
pogodbo, s katero je Jakob Aljaž leta 1895 odkupil zemljišče vrh Triglava. 
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Planico zaznamovali tudi slovesi
Najboljši smučarski skakalci na svetu so tudi letošnjo sezono zaključili s tremi tekmami na letalnici v Planici.

Rekordov ni bilo, ne pri daljavah, kot tudi ne pri številu gledalcev. Zbralo se jih je okrog 51 tisoč.

Vzdušje je bilo tudi letos veselo. Letalci so leteli daleč, a ne do rekorda.

Robert Kranjec (levo) je bil kar dvakrat na stopničkah: na sobotni ekipni in 
nedeljski posamični tekmi, na kateri je zmagal Poljak Kamil Stoch, tretji pa je bil 
na svoji zadnji tekmi Adam Malysz.

V Planici je slovo potrdil Primož Peterka (na sliki z ženo Renato in sinom Majem).
Na letalnici, pod katero je v karieri dobil dva kristalna globusa za skupno zmago,
tokrat ni skakal.

Avtogrami skakalcev so bili zelo iskani. Delil jih je tudi Peter Prevc, naš najmlajši v
A reprezentanci.

Janez Gorišek (levo) je že razmišljal o prenovi planiške letalnice, ki sta jo skonstruirala
s pokojnim bratom Ladom. M. B., foto: Gorazd Kavčič
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Številni gledalci, ki so prvi marčevski vikend
prišli v Kranjsko Goro, so na jubilejni prire-
ditvi lahko zaploskali najboljšim smučarjem
sveta. Na odlično pripravljeni progi je bila v
soboto veleslalomska tekma, na njej pa je 
slavil Švicar Carlo Janka pred Francozom
Alexisom Pinturaultom, tretji pa je bil Ame-
ričan Ted Ligety. Kot zmagovalec 50. Pokala
Vitranc v slalomu se je nato v zgodovino kranj-
skogorske tekme svetovnega pokala za vedno
zapisal Avstrijec Mario Matt, ki je slavil pred
Američanom Nolanom Kasperjem in Švedom
Alexom Baeckom. 

Kljub temu da je bilo na obeh tekmah največ
slovenskih navijačev in so ponosno vihrale tudi
naše zastave, je bilo priložnosti za veselje nad
uspehi domačih fantov bolj malo, saj je bil edi-
ni Slovenec, ki je na domači tekmi osvojil točke
svetovnega pokala, na šestem mestu Triglavan
Mitja Valenčič. Njegova uvrstitev je bila edina
svetla točka v nizu slabih nastopov in napak
naših smučarjev, Mitja pa je bil vesel, ker si je
prav na domači tekmi prismučal najboljši
rezultat letošnje sezone. ”Druga vožnja slaloma
je bila zagotovo ena mojih boljših voženj letos.
Vesel pa sem, da mi je to uspelo prav pred 

domačim občinstvom,” je povedal Mitja
Valenčič, ki je tako poskrbel, da Slovenci tudi
ob jubileju nismo ostali brez svojega junaka.

Poleg Mitje so bili junaki tekme zagotovo
tudi kranjskogorski organizatorji, ki jim je ob
progo poleg petnajst tisoč gledalcev uspelo
privabiti številne nekdanje junake pokala 
Vitranc na čelu z domačima zmagovalcema
Bojanom Križajem in Juretom Koširjem. Tretji
izmed Slovencev, ki je okusil zmago na do-
mači tekmi svetovnega pokala, Rok Petrovič,
slavja ob jubileju ni dočakal.

Vilma Stanovnik, foto: Gorazd Kavčič

Ob jubileju slavje Janke in Matta
Tudi letošnji 50. Pokal Vitranc je imel svoje junake, zmag pa sta se veselila Švicar Carlo Janka, 

ki je bil najboljši v veleslalomu, in Avstrijec Mario Matt, ki je zmagal v slalomu. 

Domačin iz Mojstrane Jure Košir, sedaj tudi član Organizacijskega komiteja Pokala
Vitranc, se rad spominja številnih dobrih nastopov in zmage na domači tekmi v
Kranjski Gori. 

Za veselje navijačev je na nedeljski slalomski tekmi poskrbel trenutno naš najboljši
smučar v tehničnih disciplinah Mitja Valenčič, ki mu je za uspeh čestital tudi hitri
domači smučar Andrej Šporn. 

Jubilejno slalomsko zmago si je, ob navdušenju številnih avstrijskih navijačev 
priboril Mario Matt, ki je povedal, da z veseljem nastopa na težki progi Pokala 
Vitranc, ki je bila letos odlično pripravljena.

V dveh dneh si je v čudovitem vremenu tekmo ogledalo okoli petnajst tisoč 
navijačev, ves čas pa je bila polna tudi tribuna, na kateri se je zvrstilo kar nekaj
pomembnih gostov na čelu s predsednikom države dr. Danilom Türkom.
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Bela večerja
V dvorani Vitranc so večer pred Pokalom Vitranc pripravili slovesno Belo večerjo. Nanjo so bili 

povabljeni zmagovalci vseh tekmovanj Pokala Vitranc in vsi tisti, ki so ga soustvarjali 
in prispevali k tej eni izmed najbolje organiziranih in največjih prireditev pri nas. Prisotni so se družili 

ob dobri glasbi in odlični kulinariki. 

Jure Košir z ženo Alenko in Alberto Tomba Bojan Križaj v družbi voditeljev večera

Na gala prireditvi so podelili spominska priznanja najbolj zaslužnim, da je tekmovanje
na koledarju Mednarodne smučarske zveze že toliko let in ostaja tudi v prihodnje. 

Slavnostni gost predsednik države Danilo Türk in legenda slovenskega smučanja
Bojan Križaj / Fotografije: Anka Bulovec 

XL Zabava zime
Vrhunec družabnih dogodkov, ki so potekali ob Pokalu Vitranc, 

je potekal na prizorišču pri hotelu Kompas z nastopi priznanih 
domačih in tujih glasbenikov. Za najbolj zabave željne ljudi pa se je
ta nadaljevala v dvorani Vitranc. 

Chorchyp pred domačim občinstvom / Besedilo in fotografije: Anka BulovecPrireditev je privabila veliko množico obiskovalcev - nekaj čez 5000.
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Na Dovjem že vrsto let osmi marec obeležu-
jejo na čisto poseben način. Ženskam na ta na
dan namreč ni treba kuhati, saj za kosilo po-
skrbijo moški, res pa je, da v vseh hišah jedo
isto ... Pa ne zato, ker bi se moški dogovorili
in vsi skuhali enako - po kosilo gredo eno-
stavno v hišo Pr’Katr, kjer so letos skuhali
osmomarčevski pasulj. Na Dovjem ga s kraj-

šimi presledki kuhajo že od leta 1986, vselej
za osmi marec, navada pa je taka, da ponj pri-
dejo možje in ga nato odnesejo domov že-
nam, ki so na ta dan ”frej” kuhe. 

Kot je povedal Franci Koražija, glavni šef
hiše Pr’Katr, je štiristo pollitrskih porcij pasu-
lja s suhim mesom, kruhom in kvašenim flan-
catom hitro pošlo. Ko smo z njim govorili

okrog tretje ure popoldne, je dejal: ”V loncu
se že kaže poden ...” 

Prejšnja leta so uspeli dobiti sponzorje, tako
da je bilo kosilo brezplačno, letos pa je bilo
zanj treba odšteti ”sindikalno ceno” - štiri
evre. Kot je še obljubil Koražija, bodo ta
osmomarčevski običaj ohranili tudi v prihod-
nje. Urša Peternel

Osmomarčevski pasulj
Za osmi marec so v hiši Pr’Katr na Dovjem skuhali štiristo litrov pasulja, 

da so bile žene v vasi vsaj na ta dan ”frej” kuhe.

Na smučišču v Mojstrani je potekala vaška smučarska tekma, že če-
trta po vrsti, namenjena krajanom Krajevne skupnosti Dovje-Mojs-
trana. Organizator je bilo podjetje Zajšek, ki z veliko truda upravlja
smučišče, ob pomoči TIMING Mojstrana, Joža in Bilta. ”S to tekmo
se nekako malo oddolžimo krajanom, ki nas čez zimo pridno obisku-
jejo, zato je tekma brez štartnine, pa tudi vlečnica je ta večer brezplač-
na,” je povedala Brigita Zajšek. Na startu je bilo kar 84 tekmovalcev,

prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli lične medalje, ki jih je izdelal
RMC, nagrade pa so prejeli še najstarejša tekmovalka, najstarejši tek-
movalec, najmlajši tekmovalec in tekmovalka, ki je najbolj razrila pro-
go. Zmagovalci v posameznih kategorijah so bili Tina Adamek, Laura
Pretnar, Anže Adamek, Tisa Pavlovčič, Gašper Martinjak, Alenka Pre-
tnar, Martin Pavlovčič, Mina Kotnik, Tilka Cerkovnik, Franc Rabič,
Matjaž Čebulj, Jernej Legat in Jure Legat. U. P.

Franci Koražija, glavni šef pri kuhanju osmomarčevskega pasulja Marija Pezdirnik in Hilda Mekiš, del ekipe hiše Pr’Katr / Foto: Bogdan Janša

Najmlajši tekmovalci Tekmovalka, ki je najbolj razrila progo, z najstarejšima tekmovalcema.

Vaška smučarska tekma
Na startu na smučišču v Mojstrani je bilo kar 84 tekmovalcev, 

krajanov KS Dovje-Mojstrana. 
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Učenci osvajali 
smučarske veščine

Na mojstranski osnovni šoli vsako leto
organizirajo smučarski tečaj za učence tretje-
ga in četrtega razreda. Tako je bilo tudi letos
in v začetku februarja so učenci z vaditelji
Meto Dobida Verdnik, Andrejem Robi-
čem in ravnateljem Emilom Brezavščkom
vneto smučali v skupinah. Iz dneva v dan so
napredovali v tehniki vožnje, sta povedali
razredničarki tretjega in četrtega razreda
Tina Gašperin in Metka Kern Trček. Zad-
nji dan tečaja so se jim pridružili še smučar-
ji iz prvega in drugega razreda, ki so imeli
smučarski športni dan, in se skupaj s tečajni-
ki preizkusili v vožnji med vratci. ”Na startu
vrh smučišča je bilo napeto, tekmovalci so
tiho vijugali po progi, na cilju je utripal se-
mafor z natančnimi časi. Najbolj živahno je
bilo na cilju, kjer so številni navijači veselo
in navdušeno spodbujali mlade tekmovalce.
Tečaj smo zaključili z razglasitvijo rezultatov
na smučišču, kjer smo zaploskali najhitrej-
šim tekmovalcem ter vsem ostalim, saj so iz-
redno napredovali v smučanju. Zahvaljujemo
se upravljavcu smučišča gospodu Zajšku,
merilcu Alešu Podrekarju ter Občini Kranj-
ska Gora, ki vsako leto finančno podpre pro-
gram,” sta še povedali razredničarki. U. P.

Razstava ob Pokalu Vitranc 

Učenke in učenci Osnovne šole Josipa Van-
dota Kranjska Gora in Osnovne šole 16. de-
cembra Mojstrana so ob letošnjem 50. Poka-
lu Vitranc v tiskovnem središču Hotela Kom-
pas pripravili razstavo likovnih del na temo
smučanja. Pod mentorstvom Marte Mertelj
so ustvarjali Blaž Žerjav Jereb, Rok Tarman,
Matevž Robič, Aleksandra Košir, Alda Sadi-
kovič, Alba Sadikovič, Rožle Cuznar, Gregor
Jakelj, Andrej Endliher, Maks Dakskobler,
Monika Plemelj, Julija Ramuš Cvetkovič,
Nenad Radenkoski, Katja Vrevc, Eva Gasar,
Trina Praprotnik Malej, Simon Beganovič
Medved, Matevž Smolej, Matevž Bedič in
Laura Pretnar. K. S.

Zakaj akcije sterilizacije in kastracije
prostoživečih mačk?

”Problem naraščanja števila brezdomnih,
prostoživečih mačk je pereč. Prihaja do ne-
kontroliranega razmnoževanja in rojevanja
novih, nezaželenih muck oziroma mačjih
brezdomčkov. Odnos ljudi do brezdomih in
begajočih živali pa je pogosto nehuman, od
preganjanja, obmetavanja s trdimi predmeti,
zastrupljanja, streljanja, pohabljanja ... Širijo
se tudi bolezni, kot so mikrosporija, leptospi-
roza, steklina, askaridoza, mačja kuga, garje,
levkoza, gliste, virus calici ter mačji aids.
Prosto živeče mačke v urbanem okolju so v
sprejemljivem številu potrebne, saj opravljajo
vlogo uravnavanja biosistema, ker uničujejo
škodljivce - podgane, miši ... Po drugi strani
pa je sterilizacija mačk nujno potrebna, saj se
z njo preprečuje nepotreben prirast novih mla-
dičev in izbruh različnih bolezni, ki so škod-
ljive tudi ljudem.”

Edini način za rešitev problema narašča-
nja števila brezdomnih mačk je torej pre-
prečevanje njihovega razmnoževanja?

”Tako je. Problem naraščanja števila brezdo-
mih mačk bomo rešili samo, če preprečimo
njihovo razmnoževanje. Gorenjske občine en-
krat ali dvakrat na leto organizirajo akcije ste-
rilizacije in kastracije prostoživečih mačk. V
času občinskih akcij so v okolje vrnjene le
zdrave in sterilizirane oziroma kastrirane ži-
vali. Kastrirano oziroma sterilizirano mačko
prepoznamo po manjkajoči konici ušesa.”

Pa tudi sicer imata sterilizacija in kastra-
cija, tudi domačih mačk, pozitivne učinke,
kajne?

”Sterilizacija in kastracija dolgoročno iz-
boljšata zdravje in kakovost življenja živali.

Zmanjša se možnost pojava nekaterih oblik
raka, zmanjša se agresivno vedenje pri sam-
cih, poveča se naklonjenost in zvestoba do
doma in skrbnikov ter zmanjša se pogostost
potepanja oziroma uhajanja od doma, posledi-
ca katerega so lahko prometne nesreče.”

V vašem društvu pa skrbite tudi za zapuš-
čene živali. Kaj lahko storijo občani, če naj-
dejo takšno žival?

”V primeru, da najdejo brezdomno ali izgub-
ljeno žival, lahko oddajo obvestilo o najdeni
živali na lokalno radijsko postajo, pokličejo
zavetišče Perun na Blejski Dobravi ali lokalno
društvo za zaščito živali za pomoč pri iskanju
starega ali novega lastnika. Če pa najdejo po-
škodovano ali bolno žival, lahko v nujnih pri-
merih pokličejo občinsko redarstvo, zavetišče
Perun ali dežurnega veterinarja (051/645-409),
v nujnih primerih tudi 112 ali 113.”

In če se izgubi naša žival, kam se lahko
obrnemo?

”V tem primeru lahko oddate obvestilo o iz-
gubljeni živali na lokalno radijsko postajo, po-
kličete zavetišče Perun, lokalno društvo za za-
ščito živali, lahko tudi nalepite plakate z opi-
som izgubljene živali in telefonsko številko, v
okolici, kjer je bil vaš ljubljenček nazadnje vi-
den. V primeru, da zaradi objektivnih razlo-
gov ne morete več skrbeti za vašo žival ter bi
ji radi našli nov dom, lahko pokličete lokalno
društvo za zaščito živali za pomoč pri iskanju
novega doma. Društvo za zaščito živali Jese-
nice ima telefon 041/585-913.” 

Urša Peternel, foto: Petra Mohar

Za čim manj 
mačjih brezdomčkov

V kranjskogorski občini vsako leto poteka akcija sterilizacije in 
kastracije prostoživečih mačk. O namenu takšnih akcij in na splošno 

o problemu brezdomnih, prostoživečih mačk, smo se pogovarjali 
z Alenko Kos, predsednico Društva za zaščito živali Jesenice.

Alenka Kos
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Zanimivosti

V Slovenskem planinskem muzeju v Moj-
strani so skupaj z osnovnimi šolami iz Gornje-
savske doline pripravili literarni natečaj z na-
slovom Moje največje veselje je na gorah. Na-
men natečaja je bil spodbuditi učence, da svo-
ja doživetja, domišljijo in razmišljanja o gorah
prelijejo v besede in jim tako dajo literarno po-
dobo. Naslov natečaja je omogočal, da v zgod-
be vpletejo različne vsebine: zanimive dogod-
ke iz planinskega sveta, pripovedovanja o go-
rah in ljudeh, izkušnje z gorami, domišljijske
zgodbe o nastanku posameznih gora, je pove-
dala kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
V muzej je prispelo 26 zgodb, ki so jih spisali
učenci od 4. do 9. razreda. Komisija v sestavi
Meta Košir, Mira Smolej in Benjamin Gra-
cer se je znašla pred težko nalogo, saj je bil
vsak spis po svoje odličen. Nekateri so se odli-
kovali z izvirnostjo zgodbe, drugi z iskrenostjo,
tretji s humorjem. Zato se je komisija odločila,
da jih razvrsti na dve skupini, na doživljajske in
fantazijsko-domišljijske. Namesto prve, druge
in tretje nagrade je nagradila po štiri najbolj iz-
virne zgodbe v vsaki skupini. Med doživljajski-
mi zgodbami so bile izbrane zgodbe avtorjev
Eme Češek, Lucije Čop, Petra Kunstlja in Roka
Lužnika, vsi so z Osnovne šole Žirovnica. Med
fantazijskimi zgodbami pa so nagradili zgodbe
Andraža Mura z Osnovne šole Toneta Čufarja
Jesenice ter Eve Gasar Velkavrh, Lare Žnidar in
Patricie Županovič z Osnovne šole 16. decem-

bra Mojstrana. Izbrane zgodbe so predstavili
na zaključni prireditvi Meseca planinske lite-
rature v Slovenskem planinskem muzeju. ”V
muzeju si v prihodnje želimo, da bi literarni na-

tečaj postal tradicionalen in bi zajel celoten slo-
venski šolski prostor,” je še povedala Natalija
Štular.                                       Urša Peternel, 

foto: Janko Rabič

Mladi so pisali o gorah
Na literarni natečaj Slovenskega planinskega muzeja je prispelo 26 gorskih zgodb mladih avtorjev. 

Med nagrajenci so tudi tri učenke iz Mojstrane.

Vedno, ko razmišljam o gorah, pred seboj
zagledam podobo Triglava. Veličasten vrh s
tremi glavami, zasnežena bela pobočja, ki se
bleščijo v jutranjem soncu, ostre špice, preli-
vajoče se sivkaste stene ...

Ko sem bila mlajša, sem se spraševala, kaj
pohodniki vidijo lepega pri nas. Sedaj, ko
sem malo starejša, vem. Gore. Bogastvo, ki
ga nima vsak kraj. Gorenjska, porasla s pros-
tranimi gozdovi in z zelenimi travniki, nad
katerimi se vijejo hribi in dvigajo gore, med
katerimi prebivam tudi jaz, morda pa celo
gozdne vile in pa škrati, je moja domača
pokrajina. 

Pred davnimi časi, ko je bil Triglav last
Nemcev, so ob njegovem vznožju živele vile.
Majhne zelene vile, ki so Gorenjsko obarvale
v zeleno pokrajino. Njihovi prijatelji pa so
bili gozdni škratje, ki so skrbeli, da je na
Gorenjskem prevladala sreča. Vile so živele v
vasi, ki se imenuje Dovje, škratje pa so se
skrivali v Mojstrani. Vsako nedeljo so se vsi
vaščani zbrali in odšli na celodnevni izlet na
Triglav, ki se je tedaj imenoval Višava. Tradi-
cija je bila, da so se na njegov vrh odpravili z
baklami, enkrat na mesec pa so čisto na špici
vrha zakurili kres. Ta je bil koristen, ker so

tako v vas priklicali pet vil: Debelo peč, Vr-
taško planino, Mojstrovko, Škrlatico in Jere-
bico, ki so bile poklicane zato, da so v Mojs-
trano in na Dovje priklicali same dobre
stvari: Debela peč je bila bela, kar je pome-
nilo sneženo zimo na Gorenjskem. Vrtaška
planina je bila zelena, kar je pomenilo veliko
zelenja na Gorenjskem. Mojstrovka je bila
rjava, kar je pomenilo veliko lepih živali na
Gorenjskem. Škrlatica je bila modra, kar je
pomenilo veliko lepih rek na Gorenjskem.
Jerebica je bila rumena. Kar je pomenilo ve-
liko lepih sončnih dni na Gorenjskem.

Te vile so priklicali, da bi bila naša dolina
ob reki Savi vedno lepo zasnežena pozimi,
zelena spomladi, da bi v njej živele rjave
živali, da bi bilo veliko bistrih rek, ter da bi
bila Gorenjska vedno obsijana s soncem.

Nekoč so bila imena Debela peč, Vrtaška
planina, Mojstrovka, Škrlatica in Jerebica le
navadna imena. Danes pa so to imena gora.
In ta zgodba bo povedala zakaj. Delo teh
petih vil je bilo vedno silno pomembno. Vsi
so jih spoštovali in se jim priklanjali. Vse so
prihajale iz različnih koncev Gorenjske. Ze-
lene vile so prihajale z Dovjega. Vsak dan so
hodile s prahom, ki so ga imele nabranega v

kot detelja zelenem mošnjičku, posipavat
gorske rože. To so počele vsako jutro od mar-
ca do novembra, da bi cvetice bolj rasle in da
bi opojno dišale. Škratje pa so bili koristni za
srečo na Gorenjskem. Kres je priklical Debe-
lo peč, Vrtaško planino, Mojstrovko, Jerebico
in Škrlatico zato, da je dežela sijala. Toda
pred 500 leti je v bližino teh gora čarovnik
Coprnik poslal vojsko, da bi porušila stene
gora. Toda pet glavnih vil se jim je strogo
postavilo po robu. Vojna je trajala celo stolet-
je. Na koncu je Coprnik vseh pet vil zamrznil
- nastal je ledenik pod Triglavom. Potem so
navadne vile odkrile pet gora, ki so jih
poimenovale po glavnih vilah: Debela peč,
Vrtaška planina, Mojstrovka, Škrlatica in
Jerebica. Coprnik je bil uničen, glavne vile
pa zamrznjene. V njihov spomin pa vsako
leto v Mojstrani pripravijo kres.

Zaradi petih vil je sedaj pet prečudovitih
gora poimenovanih po njih. Na žalost pa se
ledenik na Triglavu topi, tako da ne vemo, kaj
se bo zgodilo, ko bodo vile oživele.

Lara Žnidar, 
OŠ 16. Decembra Mojstrana, 

mentorica Polona Žagar

Moje največje veselje je na gorah

Nagrajeni učenci natečaja v planinskem muzeju.
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Mladi

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice
že vrsto let z organizacijo otroških parlamen-
tov na šolah v občinah Kranjska Gora, Jeseni-
ce in Žirovnica želi prispevati k oblikovanju
mladostnikove osebnosti. Predvsem skozi pri-
zmo aktualnih tem, ki se kar same ponujajo.
Gre za preživljanje prostega časa učencev,
različne škodljive vplive, odvisnosti in med-
sebojne odnose, tako med učenci, med učenci
in starši in širšo družbo. 

Na letošnjem medšolskem otroškem parla-
mentu na Osnovni šoli Prežihovega Voranca
na Jesenicah so govorili o vplivih družbe in
medijev na oblikovanje mladostnikov. Obrav-
nave te teme so se najprej resno lotili na obeh
osnovnih šolah v občini Kranjska Gora. Obra-
vnavali so jo na razrednih urah, o tem so pri-
pravili ankete in primere v praksi. Med dru-
gim so se dotaknili reklamnih sporočil, splet-
nih omrežij in vzornikov v medijih. Pri tem so
izpostavili tudi slabe vplive na mladostnike.
Temo so s povzetki in rezultati predstavili na
medšolskem parlamentu. Osnovno šolo Josi-
pa Vandota Kranjska Gora so zastopali učen-

ci Maks Dakskobler, Jon Benkovič, Bor Ko-
kalj in Erik Raduha, mentorici sta bili Marija
Jakelj in Tomislava Vozelj, Osnovno šolo 16.

decembra Mojstrana pa učenke Tamara Čop,
Irena Višnar, Špela Rabič Por in Lavra Pre-
tnar z mentorico Nives Košir. J. R.

O vplivih medijev na mladostnike
Na medšolskem parlamentu so govorili o vplivih družbe in medijev na oblikovanje mladostnikov. 

Obravnave te teme so se resno lotili na obeh osnovnih šolah v občini Kranjska Gora.

Eden uspešnejših mladih članov Nordijskega
društva Rateče-Planica je dvanajstletni
smučarski skakalec Bor Pavlovčič iz Mojs-
trane. Bor je učenec sedmega razreda mojs-
transke osnovne šole, smučarske skoke je za-
čel trenirati v drugem razredu v takratnem
klubu ŠD Planica, katerega delo z mladimi
nadaljuje Nordijsko društvo Rateče-Planica.
Njegov prvi trener je bil Simon Podreberšek,
od predlani naprej pa ga trenirata Uroš Smolej
in Grega Miklič. Bor je doslej nanizal celo
vrsto odličnih rezultatov, med drugim je

dosegel skupno 3. mesto v pokalu Alpe Adria
poleti 2008, postal je državni prvak zimske
sezone 2008/2009 pri dečkih do 11 let ter
skupni zmagovalec pokala Cockta do 11 let,
bil je tudi državni prvak poletne sezone 2010
dečki do 13 let ter skupni zmagovalec pokala
Cockta do 13 let. Uspešno skakanje je nadal-
jeval v letošnji zimski sezoni, saj je postal
državni prvak zimske sezone 2010/2011 pri
dečkih do 13 let ter skupni zmagovalec pokala
Cockte do 13 let. 

U. P., foto: arhiv Bora Pavlovčiča

Učenke OŠ Mojstrana na medšolskem parlamentu.

Obetaven smučarski skakalec
Dvanajstletni Bor Pavlovčič iz Mojstrane je tudi letos postal državni prvak v smučarskih skokih 

v kategoriji dečkov do trinajst let.

Bor ob letošnji osvojitvi naziva državnega 
prvaka med dečki do trinajst let Ekipa mladih smučarskih skakalcev s pokali



Številne fotografije, skrbno zabeleženi datu-
mi in zanimivi podpisi pod njimi živo pripove-
dujejo zgodbe štiriintridesetletne Sandre 
Ronner iz Kranjske Gore na način, ko gore in
hribe lahko skozi njeno oko dobesedno podoži-
vimo. Fotografira sama, da bi tudi sebe ujela v
objektiv časa na vrhu kakega ‘griča’, pa svoje
delo opravi samosprožilec. 

Ko je bila majhna, je želela postati stevarde-
sa, da pa je danes policistka, pa je čisto na-
ključje. Pred kakimi enajstimi leti se je s prija-
telji pogovarjala o šoli za policiste in o tem,
kako se za novi poklic lahko odločajo tudi de-
kleta. Iz radovednosti se je prijavila, izobraže-
vanje jo je pritegnilo in danes pravi, da se v
svojem poklicu popolnoma najde. 

Začetki njenega ‘hribolazenja’ segajo v leto
2006. Takrat je na morju prebrala knjigo Ciri-
la Pračka Vrnite mi moje sinove z gore in si

vse opisano zelo živo predstavljala. Stvar jo je
prevzela. Najprej so bili na vrsti bolj nezahtev-
ni hribi, največkrat jih je obiskovala sama.
Pred časom pa se je razšla s svojim življenj-
skim partnerjem in njeno ‘hribolazenje’ je po-
stalo intenzivnejše. V njem najde notranji mir,
se odpočije, napolni z energijo. Včasih gre
sama, večinoma z družbo. Pravi, da ko enkrat
občutiš vse lepote, ki te na teh poteh obdajajo,
potem vrnitve ni - postaneš zasvojen. 

Ko jo povprašamo po najljubši gori ali hribu,
je odločitev težka. ” Hm ... Pozimi je najlepše
na Komni. Prava zimska pravljica. Poleti pa ...
Joj, tega je toliko ... Najlepša sta Jalovec in Ku-
kova špica, najbolj divje je bilo pa po Kopiš-
čarjevi poti skozi okno na Prisank.”

V začetku marcu je obiskala zimski Triglav.
Občutkov kar ne more pozabiti. Ugotavlja, da
si želi vedno več, privlačijo jo adrenalinske

poti, grape, tudi divjina. Razmišlja o Velikem
Kleku, pa Montblancu, zanimiv bi bil treking
po Himalaji, vendar bo to resneje premlevala,
ko bo njena Trina starejša, saj si sedaj ne zna
predstavljati, da bi bili ločeni recimo mesec dni.
Sploh pa, ker zadnje čase skupaj s hčerko osva-
jata hribe, kar Sandro še posebej veseli.

Gore Sandra izredno spoštuje in meni, da
previdnosti tu ni nikoli preveč. ”Nezgoda se ti
lahko pripeti na še tako nizkem hribu. Kar se
pa slabega vremena tiče, ne rinem z glavo sko-
zi zid. Pri snegu je tako, da prideš do točke, ko
vidiš, da izzivanje ni vredno. Se je že zgodilo,
da sem se morala obrniti in se odpraviti nazaj
v dolino. Poleti sem bila recimo dvakrat že čis-
to pod vrhom Špika, pa sem se zaradi dežja
obakrat obrnila. Kakor pravi prijateljica: gore
nas bodo že počakale.”

Alenka Brun
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Gore so jo prevzele
Fotografije s Triglava so datirane z 10. marcem. Še svež datum. Občutkov kar ne more pozabiti ...

Sandra in Trina na Viševniku / Foto: arhiv Sandre Ronner Sandrin prepoznavni skok s fotografij. Na vrhu Kanjavca.

Pravljica na Komni Montaž
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V Slovenskem planinskem muzeju v Mojs-
trani je predavanje o Alpah imel izkušeni
alpinist, plezalec in poklicni gorski vodnik
Klemen Gričar. Klemen je doma iz Gozd
Martuljka, zadnji dve leti pa z družino - ženo
Manco in komaj rojenim sinom Lovrom - živi
na Hrušici. Je eden od približno petnajstih
slovenskih poklicnih gorskih vodnikov; z
gorskim vodništvom se poklicno ukvarja od
leta 2006, ko je pustil službo na carini. Je
predsednik Zveze gorskih vodnikov Slovenije,
gorski reševalec, član GRS Kranjska Gora,
reševalec letalec in inštruktor pri GRS. Kot
gorski vodnik z mednarodno licenco IFMGA
vodi zimske in poletne ture v Alpah, ne le v
Sloveniji, temveč tudi v Italiji, Avstriji, Franci-
ji in Švici. Zunaj glavne sezone v Alpah pa
vodi tudi trekinge in vzpone v Himalaji. Na
leto opravi kar okrog 180 vodniških tur. Dela
prek svoje agencije Julian Alps Adventures,
večina gostov stik z njim naveže prek interne-
ta, sodeluje pa tudi z nekaterimi tujimi agenci-
jami, kot so Mountain Tracks, Jagged Globe in
Mont Blanc Guides. Dobršen del poletne se-
zone zadnjih nekaj let preživi v Chamonixu in
v Zermattu, kjer vodi vzpone na Mont Blanc
(4810 metrov visoko), Matterhorn (4470
metrov visoko) in ostale štiritisočake v Alpah.
”Vsako vodenje je doživetje zase, saj zame ni
lepšega, kot raziskovati nove terene ...,” pravi
Klemen in dodaja, da v domačih gorah lahko
vodi skorajda ”na pamet”, medtem ko je za vo-
denje v tujih gorah potrebne več predpriprave,
del nujne opreme pa so GPS, kompas in zem-
ljevid. Klemen na vse svoje gorske ture s seboj
vzame tudi fotoaparat in tako je v njegovem
arhivu nešteto odličnih fotografij z različnih
tur, ki jih je prikazal na predavanju v Mojs-
trani. 

Urša Peternel

Alpe skozi oči gorskega vodnika
Klemen Gričar je eden naših redkih poklicnih gorskih vodnikov in predsednik 

Združenja gorskih vodnikov Slovenije.

Prvi tek dveh dežel 
Športno društvo Ponca je letos v Ratečah organiziralo 1. tek dveh

dežel. Udeležilo se ga je 172 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in
Avstrije, ki so svoje tekaške sposobnosti merili na 21 ali 7 kilometrov

dolgi, odlično pripravljeni progi. Da je tekaška smučina zdržala vse
tekmovalce, je poskrbelo 30 prostovoljcev, članov ŠD Ponca. V abso-
lutni kategoriji je pri ženskah na 7 km slavila Lara Bogataj, druga je
bila Maša Doles, tretja pa Katarina Igličar. Na 21 km je konkurenco
ugnala Jerneja Mihevc, drugo mesto je zasedla Antonella Mueller,
tretje pa Petra Koren. V moški absolutni konkurenci je na 7 km slavil
Benjamin Črv, srebro si je pritekel Andraž Markelj, bron pa Kristjan
Kopavnik. Na daljši 21-kilometrski preizkušnji je bil najhitrejši Clau-
dio Mueller, drugi je bil Markus Kropfitsch, tretji pa Matic Plaznik.
Prvi trije so prejeli za skupno 1200 evrov denarnih nagrad, sicer pa so
organizatorji med udeležence razdelili več kot 150 nagrad. 

Maraton ”Tek dveh dežel” je po navedbah tekmovalcev najboljši in
najlepši tekaški maraton v Sloveniji, kar članom Športnega društva Pon-
ca daje nov zagon za organizacijo tovrstnih tekaških preizkušenj. V treh
letih tako želijo na Tek dveh dežel privabiti več kot tisoč tekmovalcev, s
čimer bi imeli možnost za pripravo t. i. Euroloppet serije maratonov, kar
bi v Rateče pritegnilo širšo evropsko tekaško javnost. K. S. 

Klemen Gričar na Pigne d’Arolla, zadaj Matterhorn / Foto: arhiv Klemena Gričarja

Prečenje Breithorna
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Prireditve

24. marca 2011 - 28. marca 2011
Razstava ročnih del
Kdaj: 10.00 - 18.00
Kje: Rateče, dvorana Krajevne skupnosti
Informacije: ksratece@kranjska-gora.si

25. marca - 27. marca 2011
Razstava ročnih del
Kdaj: 10.00 - 18.00
Kje: Podkoren, Gasilski dom

25. marca 2011
”Pravljični gozd” / premiera otroške dramske skupine Smer, Pod vodstvom
režiserke Saše Blažič, avtorice Alenke Goljevšček
Kdaj: 17.00
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Informacije: apartmaji.mlinar@gmail.com

26. marca 2011
”Pravljični gozd” / ponovitev predstave
Kdaj: 17.00
Kje: Kranjska Gora, Ljudski dom
Informacije: apartmaji.mlinar@gmail.com

30. marca 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : AJM Maribor 
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

9. aprila 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : ŽKK Panter Ilirija
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc,
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

13. aprila 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : ŽKD Ježica
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

19. aprila 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : KK Celje
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

4. marca 2011 - 4. maja 2011
Foto razstava ”Marjan Lipovšek”
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej,
Informacije: info@planinskimuzej.si / www.planinskimuzej.si

10. marca 2011 - 31. maja 2011
Razstava ”Slovenija odkriva Himalajo” 
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej
Informacije: info@planinskimuzej.si / www.planinskimuzej.si

11. marca 2011 - 19. junija 2011
Razstava ”Martinarna - Žar jekla”
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova hiša
Informacije: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si 

9. aprila 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : ŽKK Panter Ilirija
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

13. aprila 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : ŽKD Ježica
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

19. aprila 2011
Košarkarska tekma Hit Kranjska Gora : KK Celje
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc 
Informacije: bostjan.tajmer@gmail.com

22. aprila 2011
Velikonočni koncert Orkestra slovenske policije z Nušo Derenda
Kdaj: Ob 20.30
Kje:Kranjska Gora, dvorana Vitranc

Prireditve za april v občini Kranjska Gora

Nocoj na Dovjem 
potopisno predavanje

KUD Jaka Rabič Dovje Mojstrana vabi no-
coj (25. marec) ob 19. uri na potopisno pre-
davanje domačina Jerneja Mrovljeta ”Pleme-
na etiopijske divjine”. V kulturnem domu na
Dovjem boste skozi številne fotografije in za-
nimivo pripoved spoznali, zakaj se v Etiopiji
trenutno piše leto 2003, čemu služijo ne-
navadni obeliski v Aksumu, in kako so angeli
zgradili veličastne kamnite cerkve v Lalibeli.
Podali se boste tudi na treking v gorovje
Simien, vrhunec poti pa bo prav gotovo div-
ja, vroča, težko dostopna južna Etiopija, dom
zadnjih pravih afriških plemen. K. S.

Prikaz rezi in cepljenja sadnega drevja
Oddelek za kmetijsko svetovanje, Izpostava Jesenice, po izvedenem

teoretičnem delu predavanja pripravlja še praktični prikaz rezi in cep-
ljenja sadnega drevja avtohtonih in tradicionalnih sort. Predavanje bo v
četrtek, 31. marca, ob 15. uri v travniškem sadovnjaku Marije Oman v
Ratečah št. 58 (pr’ Mežik’). Praktični prikaz bo izvedel Martin Mavsar,
specialist za sadjarstvo iz KGZ Novo mesto. U. P.

Za varnejšo pot v hribe
Alpinistični odsek Mojstrana vabi v alpinistično šolo. Naučili vas bodo

pravilne uporabe opreme, izdelovanja vozlov, prve pomoči, orientacije,
pravilne uporabe cepina in derez, skalnega plezanja v gorah in na pleza-
liščih, lednega plezanja po slapovih, gibanja po ledenikih, turnega
smučanja in hoje po brezpotjih. Uvodno predavanje bo v torek, 29. mar-
ca 2011, ob 19.30 v sejni sobi Krajevne skupnosti v Mojstrani. Več infor-
macij dobite pri Gregorju Koflerju (tel. št.: 041/608 297). K. S.
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FASADERSTVO
● izdelava fasad
● izdelava napuščev
● barvanje napuščev

Zlatko Anakiev s. p.
Alojza Rabiča 31, 4281 Mojstrana

Gsm: 031/818-920
E-pošta: fasaderstvozlatko@gmail.com
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Košarkaricam 
pokalna lovorika

Tako bleščeče sezone si košarkarice HIT
Kranjska Gora po začetnih težavah verjetno
niti v sanjah niso predstavljale. Po zmagovi-
tem pohodu na domačem in gostujočih igriš-
čih v prvem delu državnega prvenstva so do-
segle še en odmevni uspeh. Po dveh naslovih
državnih prvakinj so osvojile še Pokal Slove-
nije, za katerega so se kar nekaj let borile z
neposrednimi tekmicami iz Celja. 

Da je bilo slavje popolno, so lovoriko osvo-
jile pred domačim občinstvom. Košarkarski
klub Kranjska Gora - ženske je v dvorani Vi-
tranc v Kranjski Gori gostil finale pokala,
kjer so poleg domačink nastopile še igralke
Celja, Maribora in Ilirije Ljubljana. Igralke
HIT so suvereno opravile s tekmecema. V
polfinalu so premagale Ilirijo s 67 : 53, v fi-
nalu pa vedno neugodne Celjanke s 86: 70. 

Izjemen pa je tudi letošnji dosedanji dosežek
igralk HIT v državnem prvenstvu. V rednem
delu so igralke nanizale same zmage, zmago-
slavni pohod pa nadaljujejo tudi v finalu med
šestimi najboljšimi. So na najlepši poti, da
osvojijo tretji naslov državnih prvakinj. 

Po dveh krogih finala so na prvem mestu.
Najprej so z 91:52 premagale Triglav, proti
Iliriji pa so 82:53 zabeležile že 22. zapored-
no zmago. Po številu doseženih točk v prven-
stvu so pred Celjankami na drugem mestu v
prednosti že skoraj za 200 točk. Tekmo 4.
kroga finala bodo igrale v dvorani Vitranc
30. marca ob 19. uri. J. R.

Ker se alpski prostor zaradi reliefnih značil-
nosti še posebej razlikuje od urbanih in gosto
poseljenih območij, je tu potreben drugačen
pristop k prostorskemu načrtovanju in regio-
nalnemu razvoju, so prepričani pripravljavci
mednarodnega projekta, katerega cilj je boljše
razumevanje preteklih, sedanjih in prihodnjih
prostorskih učinkov demografskih sprememb v
alpskih regijah. 

V okviru triletnega mednarodnega projekta
Demochange bodo tako podrobno analizirali
področja, kot so selitve, stroški in kakovost bi-
vanja, značilnosti trga dela, spremembe v
povpraševanju po storitvah (na primer zdravst-
vo, javni prevoz, izobraževanje) in spremembe
v obnašanju potrošnikov, povezane z glavnima
gospodarskima panogama - turizmom in

kmetijstvom.
V projektu kot slovenska predstavnika

sodelujeta Urbanistični inštitut Republike
Slovenije in RAGOR, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske, ki sta kot modelno območ-
je izbrala območje občin Bled, Bohinj, Gorje
in Kranjska Gora. V Kranjski Gori so tako feb-
ruarja organizirali tako imenovano fokusno
skupino s predstavniki s področja turizma.

Projekt, ki se je začel septembra 2009, vodi
fakulteta za turizem na univerzi uporabnih ved
v Münchnu. Vsak od partnerjev iz Avstrije,
Nemčije, Italije, Švice in Slovenije bo v izbrani
modelni regiji pripravil svoje pilotne akcije.
Projekt z 1,9 milijona evrov sofinancira Evrop-
ski sklad za regionalni razvoj.

Marjana Ahačič

Demografske 
spremembe v Alpah

Tudi občina Kranjska Gora se je priključila projektu za pripravo 
prilagoditvenih strategij za prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj.






