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MARJANA AHAČIČ

Blaž Knific, ki je član SPV Jesenice nepretrgoma že več kot 
deset let, torej v času, ko je svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Jesenice strokovno in organiza-
cijsko močno napredoval, je prejel zlati znak Javne agen-
cije Republike Slovenije za varnost prometa. V tem času je 
opravljal različne funkcije in zadolžitve, nazadnje funkcijo 
podpredsednika SPV Jesenice, prav tako je vodil tehnično 
komisijo za oglede. Udeležil se je tudi številnih izobraže-
vanj in aktivnosti Javne agencije RS za varnost prometa. 
V obrazložitvi podelitve priznanja je tudi zapisano: »Prispevek 
Blaža Knifica pri preventivnem delu je neprecenljiv, saj si tež-
ko predstavljamo že izvedene preventivne akcije brez njegove-
ga prispevka. Posebno poglavje v prizadevanjih za večjo pro-
metno varnost je tudi Blaževa skrb za najmlajše udeležence 
v prometu, še posebej ob začetkih šolskega leta. Poleg skrbi, 
da so šolske poti brezhibne, ko po njih zakorakajo najmlajši, 
je vsako leto skupaj z najmlajšimi prehodil vsaj del teh poti. 
Viden pečat na področju varnosti prometa pa je pustil tudi na 
službenem področju. Kot vodja vzdrževanja v podjetju, ki ima 
tudi koncesijo za vzdrževanje občinskih cest in drugih površin 
v občini Jesenice, je storil vse, da so bile ceste čim bolj varne, 

tako poleti kot pozimi. Od svojih zaposlenih je vedno zahteval 
visoko stopnjo odgovornosti in vzorno obnašanje v cestnem 
prometu. Zaradi menjave službe v letu 2017 bo Blaž Knific vizijo 
preventivne dejavnosti v prometu nadaljeval v občini Kranjska 
Gora. Verjamemo pa, da bo dragocene izkušnje, ki jih je kot 
član SPV Jesenice pridobil na Jesenicah, s pridom uporabil tudi 
v novem okolju."

Blažu Knificu zlati znak
Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger in predsednik sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu sta decembra Blažu Knificu podelila priznanje za 
izreden prispevek k večji varnosti v prometu.

Blaž Knific je za svoje delo v SPV Jesenice decembra prejel zlati 
znak Javne agencije RS za varnost prometa.

MARJANA AHAČIČ

Na prvi dan novega leta se je na Gorenjskem rodilo devet otrok, 
med njimi je bila tudi deklica Leona Teraž Vavtar, ki je na svet prišla 
sredi prazničnega ponedeljkovega dne v jeseniški porodnišnici. 
Na prvi dan novega leta je bilo v Splošni bolnišnici Jesenice še po-
sebej živahno, saj je dežurni ekipi v porodnišnici in na urgenci obi-
skal predsednik države Borut Pahor. Le dobro uro pred njegovim 
prihodom se je mamici Tamari Azinović z Blejske Dobrave rodil prvi 
letošnji novorojenček v jeseniški porodnišnici, Tine Babič. Kmalu 
za njim, okoli druge popoldne, je deklico Leono rodila Karmen Vav-
tar iz Mojstrane. »Na novoletni dan nič ni bolj novega od rojstva 
otroka, ki je vedno povezano z upanjem,« je dejal predsednik re-
publike. Na Jesenicah so 1. januarja zabeležili še dve rojstvi: prav 
tako okoli dveh popoldne se je mamici Ireni Babič iz Ljubljane ro-
dila hči Živa Petrič, nekaj kasneje pa Petri Presterl z Jesenic deček 
Anže Brudar. Na Jesenicah se je sicer v vsem lanskem letu rodilo 
865 otrok, kar je nekaj manj kot leto poprej. 

Leona se je rodila na prvi dan  
v novem letu

Mamica Karmen Vavtar z malo Leono Teraž Vavtar, ki se je v 
jeseniški porodnišnici rodila na prvi dan letošnjega leta,  
1. januarja 2018. / Foto: Tina Dokl
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V članku Občina ovadila nekdanjega direktorja, ki je bil 
objavljen na četrti strani 12. številke glasila Občine Kranj-
ska Gora Zgornjesav'c dne 4. 12. 2017, je navedenih več ne-
točnosti, s katerimi sta bila prizadeta moja pravica ali in-
teres, zato želim, da se na četrti strani naslednje številke 
Zgornjesav'ca objavi naslednji prikaz nasprotnih dejstev:
Del primopredajnega zapisnika med bivšim županom Žer-
javom in sedanjim Hrovatom je tudi Priloga 3, v kateri so 
navedene vse pogodbe, ki so se v času primopredaje oktobra 
2014 izvajale, med njimi tudi koncesijska pogodba. Koncesij-
sko razmerje je potekalo na podlagi izpolnjevanja medseboj-
nih obveznosti – vse do enostranskega razdrtja koncesijske 
pogodbe s strani župana Janeza Hrovata s 1. 7. 2016. 
Župan v članku navaja, da so se januarja 2016 sestali s pred-
stavniki družbe in sporazumno dogovorili, da koncesijska 
pogodba preneha veljati. Ta navedba ne drži, saj v primeru 
sporazumne prekinitve pogodbe tožbe koncesionarja pro-
ti občini ne bi bilo. Tožba koncesionarja pred arbitražnim 
sodiščem na Dunaju vsebuje dva zahtevka. Prvi je povrači-
lo DDV, ki ga je koncesionar na podlagi odločbe Davčnega 
urada Kranj plačal leta 2005 in ne leta 2003, kot je nave-
deno v članku, ter ima v skladu s koncesijsko pogodbo in 
dogovorom med takratnim županom Jožetom Kotnikom in 
predstavniki koncesionarja iz leta 2000 pravico do povračila 
s strani občine (sestanek: Uskladitev obračunskih osnov za 
projekt Kranjska Gora z dne 8. 12. 2000). Drugi pa je zahte-
vek iz naslova nezakonitega razdrtja koncesijske pogodbe, 
ki jo je povzročil župan Janez Hrovat, in povračila škode, ki 
jo je zaradi neizvajanja dejavnosti utrpel koncesionar od 1. 
7. 2016 dalje. O tem zahtevku v članku predstavniki občine 
ne govorijo oziroma so ga zamolčali. Dejstvo je, da je bila 
koncesijska pogodba prekinjena brez seznanitve in sprejetih 
sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora in pooblastil 
županu za podpis sporazuma o prekinitvi koncesijske po-
godbe, ki mora biti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo 
in koncesijsko pogodbo v pisni obliki. S samovoljnim razdr-
tjem koncesijske pogodbe, zgolj z obvestilom koncesionarju 

in zahtevo po predaji infrastrukture občini je župan Janez 
Hrovat zavestno kršil 16. člena Statuta Občine Kranjska 
Gora, ki določa pristojnosti občinskega sveta.
Na Občini Kranjska Gora sem bil zaposlen od 1. 11. 2002 do 2. 
11. 2015. Za 4. sejo Občinskega sveta Občine Kranjska Gora dne 
24. 3. 2003 je bilo pripravljeno poročilo o izgradnji kanaliza-
cijskega sistema. Do konca leta 2002 je bilo v občini Kranj-
ska Gora zgrajenih 37 km. Dodatnih 36 km z malo čistilno 
napravo na Belci je bilo zgrajenih v obdobju od leta 2003 do 
leta 2014, ko sem bil odgovoren tudi za področje gospodar-
skih javnih služb. Za izgradnjo tako obsežnega sistema je 
bilo potrebnih veliko sestankov, usklajevanj, obveščanja ob-
čanov, pridobivanja soglasij in služnosti. V članku omenjeni 
zapisniki sestankov med predstavniki koncesionarja in ob-
čine so zabeležke operativnega dela in so bili del dokumen-
tarnega gradiva na Občini Kranjska Gora, zanesljivo do mo-
jega prisilnega odhoda z občine dne 23. 4. 2015. Pri svojem 
delu nikoli nisem prekoračil kakršnih koli pooblastil, delal 
sem vestno in v dobro občanov občine Kranjska Gora, kar 
dokazujejo številni izvedeni projekti. Prav tako nisem nikoli 
pripoznaval kakršnih koli naknadnih obveznosti občine, kot 
želi v članku zmotno prikazati župan Janez Hrovat. Ne drži 
tudi navedba, da so zapiski treh sestankov zapisani s strani 
nekdanjega direktorja občinske uprave.
Kazenska ovadba (uradno o njej nisem prejel nobenega ob-
vestila) je po mojem mnenju zgolj cenen »komercialni po-
izkus« Janeza Hrovata, ki naj se trži v medijih zato, da bi 
sprožil medijski linč in »ljudsko obsodbo« ter odvrnil po-
zornost od njegove lastne odgovornosti na mestu župana 
Občine Kranjska Gora. Ta ovadba ni prva in verjetno tudi 
ne zadnja proti meni, saj je župan Janez Hrovat že večkrat 
javno povedal, da je kanalizacija v naši občini »kriminal«. 
Svoje navedbe in razpoloženje proti »bivši oblasti« bo seve-
da moral podkrepiti z dokazi na pristojnem sodišču. Sam 
pa sem zaradi nepremišljenega ravnanja župana prisiljen 
uporabiti vsa pravna sredstva za zaščito dobrega imena in 
lastne integritete. Mag. Rajko Puš

Prikaz nasprotnih dejstev

Razvojna agencija zgornje gorenjske 
v ponedeljek, 15. januarja, v dvorani 
Kolpern na Stari Savi na Jesenicah 
pripravlja brezplačno delavnico z na-
slovom Predstavitev novosti na podro-
čju registracije nastanitvenih obratov 
in poročanja v turizmu. Novosti bodo 
predstavili: Zdenka Kajdiž iz AJPES-a, 
mag. Apolonija Flander Oblak iz SURS-
-a, Sanja Potušek s Policije ter Gregor 

Jarkovič iz Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva občin Jesenice, Gor-
je, Kranjska Gora in Žirovnica. AJPES 
je namreč s prvim decembrom vzpo-
stavil Register nastanitvenih obratov 
(RNO) in spletno aplikacijo za poroča-
nje podatkov o gostih in prenočitvah 
(eTurizem). Izvajalci nastanitvene 
dejavnosti morajo tako po novem o 
obrate, v katerih gostom nudijo na-

stanitev, vpisati v RNO v trimesečnem 
roku za vpis (prehodnem obdobju), 
od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. Prijave na 
delavnico, ki se bo začela ob 10. uri, 
pošljite po elektronski pošti hermina.
biscevic@ragor.si ali po telefonu 04 
581 3413. Prijava mora vsebovati naziv 
podjetja, ime in priimek udeleženca 
ter informacijo o elektronskem na-
slovu prijavitelja.

Delavnica o novostih na področju registracije 
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Dva meseca sta minila, odkar sem vas zadnjič takole na-
govoril iz uvodnika naše revije Zgornjesav'c. Prav lep skok 
v novo leto smo imeli v naših krajih, ki so bili pobeljeni s 
snežno odejo že od konca novembra. Pod nogami pa nam 
je na božični večer in tudi za silvestrovo škripal sneg in 
nam pričaral praznični čas še lepši.
Resnično pravljični prednovoletni čas je bil v občini popes
tren z mnogimi kulturnimi in športnimi prireditvami. Naj 
omenim samo številne predstave in nastope naših mladih, 
ki delujejo pod okriljem kulturnih društev in so predstavili 
svoje sposobnosti ter navdušili občane in druge goste ob 
dobro obiskanih prireditvah v Kranjski Gori, na Dovjem in 
tudi v Gozdu - Martuljku. Na tradicionalnem novoletnem 
koncertu pa je Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora 
spet pokazal, kako kvalitetno delujejo pod vodstvom mla-
dega dirigenta Dejana Rihtariča.
Prav posebno moram tokrat pohvaliti člane alpskega smu-
čarskega kluba in ostale smučarske zanesenjake, ki so spet 
dokazali, da nam v organizaciji športnih prireditev najvišjega 
ranga ni veliko enakih. Ponosen sem, da smo uspeli skupaj 
z našimi mariborskimi prijatelji zaradi pomanjkanja snega 
pod Pohorjem izpeljati 54. tekmovanje Zlata lisica v Kranjski 
Gori in ponovno ponesti ime naše občine in Slovenije v svet. 
To tekmovanje bo letošnjo zimo kar peto tega ranga v naši 
občini, pred svetovnim pokalom smučarjev invalidov sredi 
januarja pa svetovnim pokalom v smučarskem teku v Plani-
ci ter seveda klasikama v marcu, svetovnim pokalom v alp-
skem smučanju in finalom v poletih v Planici. Resnično vesel 
sem bil tudi obiskov predstavnikov vlade v Kranjski Gori, ko 

so se mudili na oddihu ali športnih prireditvah in so mi vsi 
po vrsti zatrjevali, kako radi zahajajo k nam in kako vlada re-
sno računa na razvoj naših krajev. Prav v potrditev tega sem 
dobil v podpis tudi pogodbo o začetku gradnje pločnika mimo 
Ledin v Ratečah in kolesarske povezave v Planico. To bo poleg 
gradnje pločnikov na Belci in v Martuljku in seveda obnove 
vasi Dovje tudi ena večjih investicij letošnjo pomlad.
Pa naj vam na koncu uvodnika zaželim samo še lep in hla-
den preostanek meseca januarja, naj vas leto več, ki smo 
ga obrnili v življenjskem koledarju, navdaja z radostjo in 
upoštevajte tisto, kar pravi star ljudski rek, da vas svet po-
trebuje sedaj – in ne takrat, ko boste popolni.

Vaš župan Jani Hrovat

Spoštovani občanke in občani

Pred vami je prva letošnja številka Zgornjesavca. Do konca leta 
2018 jih bo izšlo še enajst: 2. februarja, 2. marca, 6. aprila, 4. 
maja, 1. junija, 6. julija, 14. avgusta, 7. septembra, 5. oktobra, 2. 
novembra in 30. novembra 2018. V okviru Zgornjesavca bo štiri-
krat v letu izšla tudi literarna priloga Šepet časa v Zgornjesavski 
dolini, prvič že v februarski številki, nato pa še maja, avgusta 
in novembra.

Zgornjesav'c v letu 2018

V Kranjski Gori so tudi letos pripravili tradicionalno prednovole-
tno srečanje gospodarstvenikov iz občine Kranjska Gora, ki so 
ga  tudi letos skupaj z občino pripravili Ta mali kamenčki, nefor-
malno združenje manjših turističnih ponudnikov iz Zgornjesa-
vske doline. Tokrat so se zbrali v Gostilni pri Martinu, kot vedno 
z namenom, da se pred iztekom leta in tik pred začetkom glavne 
zimske turistične sezone pogovorijo o vtisih iz poletne sezone 
in zadnjih pripravah na zimsko. »Desetletna tradicija predno-
voletnega druženja je potrdila, da je to potrebno in da Ta mali 
kamenčki, ki smo organizacijo nasledili od večjih, hotelirjev, 
dobro nosimo štafetno palico. Po obisku se vidi, da se turistič-
no gospodarstvo pred sezonskim navalom turistov rado takole 
še zadnjič zbere in izmenja izkušnje,« je na srečanju povedal 
župan Janez Hrovat. »Kamenčki poganja razvoj naprej, kar je 
mogoče le s skupnim delovanjem in enotnostjo.« Z županom se 
strinja tudi Anja Kotnik, predstavnica mlajše generacije Ta ma-
lih kamenčkov. »Vsaka priložnost, da se zberemo skupaj, malo 
pokomentiramo prejšnjo sezono in damo nasvet za prihajajočo, 
je dobrodošla.«

Prednovoletno srečanje
Uprava RS za zaščito in reševanje je konec leta sprejela sklep o 
začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav 
in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Neposredna 
ocena se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli 
škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi v obči-
nah, med katerimi je tudi Kranjska Gora. Vloge oziroma ocene 
škode na obrazcih zbirajo do 19. januarja, škodo ocenijo občin-
ske komisije.

Začeli ocenjevati škodo
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Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska 
Gora – uradno prečiščeno besedilo (UVG št. 27/04 s spr.) in Letnega programa športa Občine Kranjska Gora za leto 2018, ki ga je na 21. seji dne  
13. 12. 2017 sprejel Občinski svet Občine Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA  

ZA LETO 2018 V OBČINI KRANJSKA GORA

I.  Na razpisu lahko sodelujejo nosilci in izvajalci športne  
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–  da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini 
in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki 
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost v skladu z  Za-
konom o športu in Nacionalnim programom,

–  da imajo zagotovljene materialne, kadrovske organizacijske in pro-
storske  pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

–  da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, naj-
manj 35 tednov v letu. 

  Izvajalci športnih programov so:
–  športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani 

članarini,
–  zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na 

podlagi zakonskih predpisov registrirane  za opravljanje dejavnosti na 
področju športa, 

–  javni zavodi  s področja vzgoje in izobraževanja, 

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju naci-
onalnega programa.

II.  Iz sredstev proračuna Občine Kranjska Gora se bodo  
sofinancirali naslednji programi :

1. Šport otrok in  mladine:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja osnovno šolske mladine
– športna vzgoja mladine
–  športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in  

vrhunski šport

2. Vrhunski in kakovostni šport 

3. Športna rekreacija 

4. Šport invalidov in šport starejših

5. Drugi programi s področja športa:
– športne prireditve 
– šolanje strokovnih kadrov 
– strokovni kadri
– športni objekti 
– informatika in propagandna dejavnost v športu
– delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni

III. Vsebina vloge: 
–  Opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja 

programa in urnikom v skladu s priloženim vprašalnikom, ki ga dobijo 
na sedežu Občine ali na spletnih straneh http://obcina.kranjska-gora.si

–  Dokazilo o usposobljenosti (fotokopija odločbe o registraciji od pri-
stojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega 
urada RS o razvrstitvi po dejavnosti) – samo tisti izvajalci, ki se prvič 
prijavljajo na razpis

– Program dela in finančni načrt za leto 2018 z viri financiranja
–  Bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2017 oz. statistični podatki iz 

bilance stanja in bilance uspeha ter izkaz poslovnih rezultatov stanja 
za leto 2017 

IV. Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih: 

EUR Namen EUR
150.445,00 Osnovna dejavnost športnih društev

6.1.1. Šport otrok in  mladine (šport v 
vzgojno izobraževalnem sistemu):
6.1.1.1. športna vzgoja predšolskih otrok 1.049,00
6.1.1.2. športna vzgoja osnovnošolske mladine 1.905,00
6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00
6.1.1.5. športna vzgoja otrok in mladine  
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 7.187,00
6.1.6. Kakovostni šport 72.740,00
6.1.9. Športna rekreacija 9.136,00
6.1.8. Šport invalidov 600,00
6.1.10. šport starejših 900,00
6.5.1. športne prireditve 500,00
6.3.1. šolanje strokovnih kadrov 700,00
6.3.2. strokovni kadri 50.192,00
6.3.5. informatika in propagandna  
dejavnost v športu 1.000,00
6.4.1. delovanje društev, občinskih in  
drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni 1.791,00

4.818,00  6.3.2.3. Vrhunski šport- športni dodatek 
kategoriziram  športnikom

15.000,00 6.2. Športni objekti – vzdrževanje
2.115,00 6.2. Športni objekti- vzdrževanje  

planinskih poti in postojank
 

172.378,00 SKUPAJ

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

V kolikor v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustreznih 
prijav, se bodo sredstva razporedila drugim izvajalcem športnih pro-
gramov. Pristojna Komisija za izvedbo javnega razpisa predlog za pre-
razporeditev sredstev predlaga županu. 

V. Rok za prijavo na razpis je 14. 2. 2018. Vloge, ki bodo oddane po 
roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

VI. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o 
načinu vrednotenja športnih programov v občini Kranjska Gora. Izvajal-
cem bo izdan sklep o številu točk za vrednotenje športnih programov. 
Odpiranje vlog ne bo javno.

VII. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

VIII. Prijave je treba poslati po pošti ali oddati v zapečateni ovojnici na 
naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s pri-
pisom: »javni razpis – sofinanciranje programov športa za leto 2018«.

IX. Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc Rabič, tel.
štev.: 04 5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite tudi na elektronski na-
slov: skumavc@kranjska-gora.si.
                                                                                       Janez Hrovat, župan
Številka: 671-13/2017-5
Datum: 4. 1. 2018



OBČINSKE NOVICE | 7 

MARJANA AHAČIČ 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Občinski svet Občine Kranjska Gora je 
na zadnji seji konec decembra tudi v 
drugi obravnavi potrdili proračun za 
prihodnje leto. Ta predvideva za 9,3 
milijona prihodkov in 11,7 milijona od-
hodkov. Primanjkljaj bo občina pokri-
la z ostankom sredstev iz preteklega 
leta. V proračunu je približno tri mi-
lijone evrov namenjenih za prometno 
infrastrukturo; med večjimi investici-
jami, načrtovanimi za prihodnje leto, 
je dolgo pričakovana gradnja pločnika 
za pešce skozi Gozd - Martuljek, kate-
rega gradnjo bo občina financirala ob 
vzporedni obnovi ceste skozi kraj, za 
katero je pristojna država. Nadaljevala 
se bo tudi obnova ceste skozi središče 
Kranjske Gore; lani so že uredili odsek 
od hotela Larix od uvoza za osnovno 
šolo, letos pa bodo rekonstrukcijo na-
daljevali, tako da bo prometno urejeno 
celotno središče Kranjske Gore, kjer je 
v načrtu tudi vzpostavitev modre cone 
kratkotrajnega parkiranja. 
Za investicije je v proračunu name-
njenih približno 2,5 milijona evrov: 
potem kot so v lanskem letu v celoti 
obnovili Rateče, je za letos v načrtu 
obnova in ureditev vasi Dovje v vre-
dnosti več kot pol milijona evrov. Ob-
novili bodo cesto, vodovod, meteorno 
kanalizacijo in javno razsvetljavo. Na 
seji so svetniki potrdili tudi programe 

kulture in športa. Za slednjega občina 
namenja nekaj več kot pol milijona 
evrov, od tega 330 tisoč za investicije v 
športno infrastrukturo. Petdeset tisoč 
evrov je tako namenjenih za sistem 
zasneževanja v Kranjski Gori, dvaj-

set tisoč za dokončanje zavarovane 
poti Hladnik, nekaj manj kot sto tisoč 
evrov za dokončanje in nakup opreme 
Športnega parka Ruteč v Kranjski Gori 
ter 132 tisoč evrov za ureditev golfske-
ga igrišča v Logu.

Potrdili proračun za letošnje leto
Kranjskogorski občinski svet je tik pred novim letom potrdil proračun občine 
za prihodnje leto. Svetniki so se na zadnji lanski seji zbrali v Slovenskem 
planinskem muzeju v Mojstrani.

Za investicije je v proračunu 
namenjenih približno 2,5 
milijona evrov: potem ko so 
bile v lanskem letu v celoti 
obnovljene Rateče, je za letos 
v načrtu obnova in ureditev 
Dovjega, v vrednosti več kot 
pol milijona evrov.

Lani je bilo veliko sredstev namenjenih obnovi Rateč, letos je na vrsti Dovje.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Nadaljevala se bo obnova ceste skozi Kranjsko Goro. / Foto: Gorazd Kavčič
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Minister se je z županom Janezom 
Hrovatom srečal v Ratečah, kjer si je 
ogledal novo krožišče. Kot je po ogledu 
povedal minister, so s sedanjim pote-
kom del na državnih cestah v Zgornje-
savski dolini zadovoljni.
»Dela se izvajajo na več odsekih ceste 
od Jesenic in Hrušice prek Belce, Goz-
da - Martuljka do Rateč pa tudi na ce-
sti na Vršič,« je vrsto gradbišč naštel 
minister. A dela se za zdaj zaključu-
jejo, saj je gradbince prehitela zima. 
Spomladi bodo tako dokončno uredili 
pločnik na Belci, začela pa se bo tudi 
gradnja pločnika ter sanacija ceste v 
Gozdu - Martuljku. Na cesti na Vršič 
je grobi asfalt že položen, spomladi pa 
bosta sledila še fini asfalt in ureditev 
okolice, je pojasnil kranjskogorski žu-
pan Janez Hrovat.
Krožišče v Ratečah so zasilno odprli. 
Čeprav je bilo predvideno, da bi bila 
dela končana še pred tekmami v Pla-
nici, se je tudi tu zaradi nizkih tem-
peratur in snega nadaljevanje del za-
maknilo v pomlad. Čeprav krožišče še 

ni dokončano, pa je vseeno že dobro-
došlo, saj v času tekmovanj in velikih 
prometnih obremenitev na območju 
Rateč ne bo več treba postavljati za-
časnega krožišča in bo promet lahko 

potekal bolj tekoče, je povedala pred-
sednica Krajevne skupnosti Rateče - 
Planica Sonja Kavalar. Poudarila je še, 
da je za domačine zlasti pomembno, 
da bo novo krožišče upočasnilo pre-
hitre voznike in bo prehod čez cesto 
varnejši.
Na Jesenicah se je minister z župa-
nom Tomažem Tomom Mencinger-
jem pogovarjal predvsem o infrastruk-
turnih projektih. Na območju občine 
so letos izvedli za okoli pol milijona 
evrov vzdrževalnih del na glavnih in 
regionalnih cestah, med drugim bo 
v začetku prihodnjega leta končana 
tudi gradnja krožišča na Hrušici. Ta je 
usklajena s predvideno grad njo nove-
ga mostu čez Savo. Minister je župana 
seznanil tudi s projektom nadgradnje 
železniškega predora Karavanke. V 
letošnjem letu je predvidena pripra-
va projektne dokumentacije, predvi-
den začetek gradbenih del pa je v letu 
2020, zaključek leto kasneje, nato bo 
sledila obnova obstoječe cevi predora. 

Obisk ministra za infrastrukturo
Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je v začetku decembra prišel na obisk 
v občini Jesenice in Kranjska Gora, kjer se je srečal tudi z županom Janezom 
Hrovatom. Ogledal si je gradbena dela na krožišču v Ratečah in cesti na Vršič. 
Krožišče v Ratečah so zasilno odprli, dokončali pa ga bodo spomladi.

Ker je gradbince prehitela zima, bodo novo krožišče v Ratečah dokončno uredili spomladi.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič s sodelavci ter gostitelja, župan Janez 
Hrovat in podžupan Bogdan Janša



Grega Mihalića iz Gozda - Martuljka večina domačinov pozna 
predvsem kot predanega poveljnika domačega gasilskega 
druš tva. Nekaj manj jih ve, da je tudi strokovnjak na področju 
varstva pri delu in požarne varnosti, saj je po izobrazbi diplomi-
rani varnostni inženir, študiral je na fakulteti za kemijo in kemij-
sko tehnologijo Univerze v Ljubljani, zdaj pa na tem področju 
pripravlja tudi magisterij.

Pred nekaj leti je svoje strokovno znanje, izkušnje s podro-
čja gasilstva pa tudi veliko zanimanje za področje varnostnih 
problemov združil v lastnem podjetju GRETEAM, d. o. o., ki se 
ukvarja z varstvom pri delu, požarno varnostjo, svetovanjem 
in trgovino. Je lastnik podjetja ter njegov direktor in strokovni 
delavec obenem. Podjetje storitve opravlja tako za posame-
zna gospodinjstva kot za podjetja. Za podjetja tako nudi 
vse storitve, ki jih zahteva zakonodaja tako na področju 
varnosti in zdravja pri delu kot tudi požarne varnosti.
"Pri vsakem požaru so udeleženi trije elementi: toplota, zrak in go-
rivo. Ko zagori, je teoretično treba ukrepati tako, da enega od teh 
elementov odstranimo. Sliši se enostavno, v realnosti pa ljudje, ko 
pride do požara, pogosto napačno reagirajo, predvsem zato, ker 
se ne zavedajo širših okoliščin," pojasnjuje svoje izkušnje.
Velika večina ljudi takrat, ko opazijo požar, nagonsko želi takoj 
pogasiti ogenj. "Zagledajo plamene in hočejo hitro zgrabiti ne-
kaj, s čimer bi jih pogasili. Žal zelo pogosto ne najdejo ničesar 
primernega ... ali še slabše kaj neprimernega."
Pa bi bilo lahko drugače, saj je danes tudi za običajna gospodinj-
stva na voljo precej učinkovitih pa tudi cenovno dostopnih sred-
stev. "V ZDA in v Veliki Britaniji ima skorajda vsaka hiša požarno 
odejo, javljalnik dima in gasilni aparat. Pri nas običajno nič od 
tega, vsaj ne, dokler se ne zgodi požar – nam ali komu bližnjemu."
Grega Mihalić svojim strankam zato svetuje, naj se s protipo-
žarno zaščito opremijo, preden se zgodi nesreča. "Saj ni 

treba veliko; v hiši, v drvarnici, v garaži potrebujemo gasil-
ne aparate. Kakšne, je odvisno od vsake posamezne situacije 
in tudi na tem področju smo v našem podjetju strokovnjaki: 
pregledamo objekt in predlagamo najbolj optimalno rešitev.
Kot pravi, sta razloga, zakaj se ljudje ne odločijo za nakup 
gasilnih pripomočkov, dva: prvi je, da se mnogi bojijo upo-
rabe aparatov. "Pa ni nič zapleteno: vzameš aparat, ki je na 
dostopnem mestu, izvlečeš varovalko, primeš cev, usmeriš 
in pritisneš na sprožilec/ročko." Drug razlog, zaradi katerega 
so številne družinske hiše in stanovanja v njih brez tovrstne 
zaščite, pa je zakonodaja. Ta je za podjetja in ustanove pred-
pisana, posameznikom pa razen javljalnikov monoksida, ki so 
že eno leto obvezni za vsa gospodinjstva, v katerih so kurilne 
naprave odvisne od zraka v prostoru, ne predpisuje posebne 
protipožarne zaščite.
Kljub temu da se v podjetju večinoma ukvarjajo s sistemom 
vzpostavljanja varnosti pri delu in požarne varnosti v podje-
tjih, pozorno prisluhnejo željam in potrebam vsakega posa-
meznika, ki se oglasi pri njih v servisni delavnici in razstavnem 
prostoru v domačem Gozdu - Martuljku. "Včasih je ljudi treba 
samo spomniti na to, da bi se bilo pametno zaščititi pred po-
žarom. Verjamem, da dober nasvet strokovnjaka, ki ga pozna-
jo in mu zaupajo, največ velja," še pravi Grega Mihalić.
Podjetje nudi tudi servis, prodajo in vzdrževanje gasilni-
kov, opreme in ostala strokovna dela tudi na terenu. 

Grega Mihalić v servisni delavnici in razstavnem prostoru v 
domačem Gozdu - Martuljku / Foto: Gorazd Kavčič

Poskrbite za varnost pred požarom
Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti vsaj gasilni aparat, požarno odejo iz steklenih vlaken  
in detektor dima oziroma javljalnik monoksida. Še preden se zgodi prvi požar.
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KARMEN SLUGA

Spomin na ljudi in dogodke iz obdobja 
osamosvajanja Slovenije ohranja tudi 
Območno veteransko združenje Zgor-
nja Gorenjska. Občinska štaba Terito-
rialne obrambe Radovljica in Jesenice 
sta bila leta 1990 dva izmed 16 štabov v 
Sloveniji, ki orožja TO niso oddali pod 
nadzor JLA. Zaupanja vredni občani 
in organizacije so v letih 1990 in 1991 
nudili hrambo orožja in drugih ma-
terialnih sredstev. Eden izmed njih 
je bil danes že pokojni Alojz Lipovec v 
Zgornji Radovni. Od sobote, 2. decem-
bra, spominsko obeležje na domačiji 
Psnak v Zgornji Radovni spominja na 
tedanje dogodke.
Načelnik Generalštaba Slovenske voj-
ske generalmajor dr. Andrej Osterman, 
ki je skupaj z županom Občine Kranj-
ska Gora Janezom Hrovatom odkril 
obeležje na domačiji, je med drugim 
spomnil, da je Alojz Lipovec skupaj z 
družino s svojim pogumnim dejanjem 
izkazal veliko domoljubje, na kar smo 
lahko upravičeno ponosni vsi.
Skladišče orožja in streliva za republi-
ško enoto za zveze je bilo v gospodar-

skem poslopju, vojaška in naborna evi-
denca pa v domači hiši, kjer je živel z 
ženo Ivanko in sinom Jankom, tudi ve-
teranom vojne za Slovenijo, ki je sode-
loval pri obrambi letališča na Brniku. 
Zbrane je na slovesnosti pozdravil 
tudi župan Janez Hrovat, ki se je za-
hvalil Psnakovim in dodal, da je v 
Radovni resnično upor doma. Alojzov 
oče je bil Maistrov borec, med drugo 

svetovno vojno pa je bila na domačiji 
kurirska postaja. 
Nekaj pesmi je ob odkritju zapel tudi 
Veteranski pevski zbor območnega 
veteranskega združenja, ki deluje v 
sedmih zgornjegorenjskih občinah. 
Doslej je združenje odkrilo 16 spomin-
skih plošč, več spominskih plošč pa je 
odkrilo tudi Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Gorenjska.

V Radovni je upor doma

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman je skupaj z 
županom Občine Kranjska Gora Janezom Hrovatom odkril obeležje na Psnakovi domačiji 
v Radovni.

V četrtek, 14. decembra, so v osnovni šoli v Mojstrani pripra-
vili osrednjo prireditev ob krajevnem prazniku. Rdeča nit 
letošnje prireditve je bila bila 110-letnica domačega turistič-
nega društva pa tudi tridesetletnica delovanja turističnega 
podmladka na šoli. 
Učenci z mentorji so v sodelovanju s turističnim društvom 
pripravili prireditev, ki je občinstvo popeljala skozi zgodovi-
no razvoja turizma v kraju. Slavnostna prireditev se je zače-
la z mojstranško himno, ki je skoraj že utonila v pozabo, če 
je ne bi negoval pevski zbor ljudskih pevk, ki so v letošnjem 
letu praznovale dvajsetletnico delovanja.
Podžupan Bogdan Janša je v imenu občine pohvalil moj-
stranške osnovnošolce, ki se skupaj z mentorji vsako leto 
potrudijo in s prireditvijo počastijo praznik. 

Praznik krajevne skupnosti Mojstrana
Na prireditvi, ki so jo tradicionalno pripravili na osnovni šoli v Mojstrani,  
je bila rdeča nit visoka obletnica domačega turističnega društva.
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Tik pred koncem leta so v dvorani ga-
silskega doma v Gozdu - Martuljku pri-
pravili prednovoletno druženje članov 
športnega društva Varpa, balinarjev in 
drugih občanov. "Vesel sem, da so prišli 
vsi člani obeh društev in ob zvokih har-
monikarja z Vrnike preživeli zares lep 
večer," je bil zadovoljen Bogdan Oman, 
predsednik društva. "Upam, da se bodo 
podobni večeri še nadaljevali, da se 
bomo do konca zime v tej dvorani vsa-
ko nedeljo popoldne družili pri pikadu 
in taroku, spomladi pa se vrnemo nazaj 
na balinišče, kjer se tudi zelo radi sreču-
jemo. Priredili bomo še kakšen piknik, 
zato, da bo res lepo."
Kot je še dejal Oman, so tokratno sre-
čanje organizirali precej pozno, 30. 
decembra – pa ne po svoji krivdi, zato 
so se z glasbenikom Janezom Kogov-
škom dogovorili, da se konec leta 2018 
dobijo 15. decembra; ob istem času, 
na isti lokaciji. Zelo so se razveseli-
li obiska župana Janeza Hrovata. "Bil 
je navdušen nad našo aktivnostjo in 
druženjem. Ko je ura odbila polnoč, 
smo se zadovoljni razšli z novoletnimi 
voščili in željami o uspehu in zdravju. 
Vsem sem se zahvalil in obljubil, da se 
bomo srečali tudi v letu 2018."

Veselo druženje

Veselo razpoloženi člani društva Varpa, balinarji in nekateri drugi občani na 
prednovoletnem srečanju

V Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana bo 
v soboto, 27. januarja, ob 18. uri koncert 
Klape Zvonimir. V goste prihaja šest pev-
cev iz Baške na Krku, ki bodo občinstvo z 
izbranimi pesmimi vrnili v poletje in budili 
spomine na dni, preživete ob morju.

Klapa s Krka 

17 za konec

zabavne poskuse pri kemiji, fiziki, biologiji, 
športu in računalništvu. Na kemijskih delavni-
cah so raziskovali lastnosti vzorcev vode, ki so 
jih prinesli s seboj, fizikalni delavnici sta bili 
posvečeni poskusom z zrakom, na biološki 
delavnici pa so mikroskopirali celice. Druga 
biološka delavnica je bila še posebej atraktiv-
na, saj so v sodelovanju z GRS izdelali zip-line 
in merili srčni utrip pri adrenalinskem športu. 
Na računalniški delavnici so se ukvarjali s fi-
zičnim računalništvom. Na nekaterih delavni-
cah so kot asistenti in demonstratorji sodelo-
vali tudi naši dijaki, ki so se v tej vlogi odlično 
izkazali in naredili delavnice še bolj prijetne 
in sproščene. Projektnega dne so se udeležili 
tudi učenke in učenci Osnovne šole dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica.

Hvala vsem obiskovalcem in sodelujočim, 
ker ste skupaj prispevali, da je dogodek po-
novno lepo uspel! ・
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ZALOG!
AUSTRALIAN OPEN PONUDBA

Kombinirane porabe goriva: 1,3 – 8,3 l/100km, emisije CO2: 29 – 194 g/km CO2. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisije NOx: 0,002-0,046 g/km. Akcijska ponudba EOM = 0% velja ob nakupu novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe 
o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija, d.o.o. Ponudba zajema obdobje financiranja do 72 mesecev, 35 % polog in plačilo 20 % preostanka vrednosti, EOM = 0 %, stroški odobritve 0 EUR.Reprezentativni primer izračuna za KIA Sportage 1.6 GDI LX 
Active ECO iz akcijske ponudbe: vrsta financiranja: finančni leasing; predračunska vrednost predmeta financiranja: 20.190 EUR; lastna udeležba (polog): 35%, 7.066 EUR; znesek financiranja: 13.123 EUR; število obrokov: 72; mesečno plačevanje: 126,19 EUR ter 
zadnji (72-i) obrok: 4.038 EUR (20%); stroški odobritve: 0 EUR; skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 16.152 EUR; letna obrestna mera: 0%, ki je spremenljiva in vezana na 12-mesečni Euribor, efektivna obrestna mera: 0% na dan 20.12. 2017. Financiranje 
se lahko zavrne če stranka nima ustrezne bonitete. Cene in pogoji veljajo ob nakupu vozil: Sportage 1,6 GDI Lx Active ECO, Stonic 1,2 GAS Lx Active ECO, cee’d 1,4 GAS Urban, Rio 1,2 GAS Lx Active ECO, Optima SW 1,7 CRDi Comfort, Niro 1,6 GAS HEV Fun. Cene 
vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v garancijski 
knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

KIA - Največ avta za vaš denar

BLEJSKA DOBRAVA: JUNIK-M, 04 581 00 02 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IVANČNA GORICA: PAN - JAN, 01 320 47 07 / 
IZOLA: JEREB, 05 616  80 11 / KOČEVJE: RANDELJ, 01 893 11 36 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA 
SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO ALKA 03 818 25 50 / 
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN - JAN, 07 34 60 718 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50
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10.390  EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990  EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta  pri �nanciranju.

ZMAGOVALKA  KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990  EUR

SPORTAGE ŽE ZA

Novo na Gorenjskem

 

   

KIA - Največ avta za vaš denar
JUNIK - M d.o.o.
Blejska Dobrava 1, 4273 Blejska Dobrava
tel. 04/581 00 00, info@junik-m.si

10.390 EUR

CEE’D ŽE ZA

9.990 EUR

RIO ŽE ZA

Nagrajeno Kia kakovost 
do konca oktobra odpeljite z 
do 2.000 EUR popusta pri financiranju.

ZMAGOVALKA KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOSTI 2017

ww.kia.siKIA. PRVA V 
KAKOVOSTI.

ODPRODAJA LETA!

Kia je z drugo zaporedno zmago v raziskavi kakovosti IQS inštitucije J. D. Power 
znova dokazala, da so vozila Kia najbolj kakovostna in zanesljiva na svetu.

16.990 EUR

SPORTAGE ŽE ZA

DO 2.000 EUR

POPUSTA

Komb. porabe goriva: 3,3 – 8,5 l/100 km, emisije CO2: 86 – 194 g/km, emisijska stopnja: EURO 6b, emisije NOx: 0,027-0,257 g/km. Cena 16.990 EUR velja ob nakupu novega Sportaga 1.6 GDI LX Active Eco , cena 10.390 
EUR velja ob nakupu cee’da 1.6 GDI Gas LX Fun, cena 9.990 EUR velja ob nakupu Ria 1.2 Gas LX Active Eco. Popust do 2.000 EUR velja ob nakupu vozila z »Bonus financiranjem«. Bonus financiranja lahko izkoristite nakupu 
novega vozila KIA po ponudbi KMAG d.o.o. po MP ceniku ob sklenitvi pogodbe o finančnem leasingu preko Summit Leasing Slovenija. Cene vključ. vse dane popuste in prihranke in ne vključ. kovinske/bele barve in stroška 
priprave vozila. Popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Veljavnost ponudbe: do odprodaje zalog. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka, zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter NOx. Pogoji garancije na voljo v 
garancijski knjižici vozila ali pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana

KIA - Največ avta za vaš denar

BLED: AMBROŽIČ, 04 574 17 84 / BREŽICE: KOLMANIČ & CO., 07 499 23 13 / CELJE: ŠKORJANEC, 03 426 08 72 / IZOLA: JEREB, 05 616 80 11 / KOPER: MTP, 05 915 06 00 / 
KRANJ: NASMEH, 04 235 17 77 / MARIBOR: POTOČNIK, 02 234 40 43 / MEDVODE: ČREŠNIK, 01 361 22 50 / MURSKA SOBOTA: LEPOŠA, 02 536 17 70 / NOVA GORICA: MAS 
AVTO, 05 333 03 03 / NOVO MESTO: AVTOHIŠA KRIŽMAN, 07 393 36 80 / PTUJ: JERENKO, 02 788 53 08 / ROGAŠKA SLATINA: AVTO ALKA, 03 818 25 50 / ŠENTJANŽ PRI 
DRAVOGRADU: AC KOROŠKA, 02 878 58 50 / TREBNJE: PAN JAN, 07 34 60 700 / VELENJE: KIA AS, 03 891 90 77 / VRHNIKA: AVTOTRADE, 01 750 51 99

KIA CENTER LJUBLJANA, LESKOŠKOVA 2, 01 584 33 33 / KIA CENTER MARIBOR, ZAGREBŠKA C. 38, 02 292 78 50
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MAJA BERTONCELJ

V Mariboru snežne razmere niso omogočale izvedbe leto-
šnje že 54. Zlate lisice, ženskih tekem za svetovni pokal v 
alpskem smučanju, zato so jo sedmič preselili v Kranjsko 
Goro.
Najboljše smučarke na svetu so 6. in 7. januarja na podko-
renski strmini vozile veleslalom in slalom. Američanka Mi-
kaela Shiffrin je suvereno in z veliko prednostjo dobila obe 
preizkušnji, s tem pa tudi zlato in diamantno lisico za po-
horski pokal. Mariborčani so z gorenjsko pomočjo zmagali v 
organizaciji, in kot pojasnjujejo, so od direktorja svetovnega 
pokala Atleja Skaardala dobili oceno pet, zaradi prave odlo-
čitve o selitvi in zaradi proge, ki je bila odlično pripravljena. 
Za najboljši slovenski rezultat je na veleslalomu poskrbela 
Tina Robnik. Sedmo mesto je njen najboljši rezultat v sve-
tovnem pokalu. Do svojega drugega najboljšega pa je pri-
smučala Meta Hrovat, 19-letna domačinka iz Podkorena. V 
njeni najmočnejši disciplini, veleslalomu, je bila trinajsta. 
Tekem pred domačimi gledalci na domači vitranški str-
mini, ki jo pozna do podrobnosti, se je zelo razveselila. "Že 
odkar smučam na tekmovanjih višjega nivoja, sem si res 
želela tekmovati na domači strmini – in letos se mi je to 
uresničilo. Res je, da je to lahko breme, a v zadnjem času 
smučam dobro, na smučeh sem zelo samozavestna, tako 
da mislim, da me pritisk domače tekme ne more vreči iz 
tira. Si zaupam in zato zelo pričakujem to tekmo. Upam, 
da bo vse tako, kot je treba," je razmišljala pred tekmova-
njem, na katerega je prišla z dobro popotnico. V letošnji 
sezoni stopnjuje svoje veleslalomske dosežke in v Lienzu je 

z osmim mestom dosegla najboljšo uvrstitev v svetovnem 
pokalu. "Zelo sem zadovoljna s potekom dosedanje sezone. 
Upam, da bo šlo v takem tempu tudi naprej, kar pa je kar 
malce optimistično, ker so v vsaki sezoni vzponi in padci. 
Moje smučanje mora ostati konstantno, in če bom smučala 
tako naprej, bodo tudi rezultati vedno boljši. Vse bolj si zau-
pam," pravi članica ASK Kranjska Gora, ki jo smučanje nav-
dušuje že od mladih nog, kako bi le bilo drugače, ko pa ima 
smučišče skorajda pred domačim pragom. A domače hiše 
iz starta, kot je dejala, le ni moč videti. Je pa lahko ob progi 

Za Meto navijali pod domačo strmino
Prestavitve tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju iz Maribora v Kranjsko 
Goro se je najbolj razveselila domačinka Meta Hrovat, ki si je zelo želela, da bi 
kdaj lahko na tekmi svetovnega pokala smučala na domači podkorenski strmini. 

Mikaela Shiffrin je bila oba dneva prepričljivo najhitrejša.  
/ Foto: Primož Pičulin

Kljub slabšemu vremenu se je v Podkorenu zbralo lepo število 
gledalcev iz Slovenije in tujine. / Foto: Primož Pičulin

Organizatorji so za pripravo proge dobili pohvale.  
/ Foto: Primož Pičulin



Domačinka Meta Hrovat se je veselila tekem na domači strmini.  
/ Foto: Tina Dokl

Za Meto Hrovat so navijali tudi njena starša in sestra.  
/ Foto: Primož Pičulin

Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.

Informacije in prijave: 
- 04/201 42 41 
- narocnine@g-glas.si 
- ali osebno Gorenjskem glasu  
 na Bleiweisovi  cesti 4 v Kranju .
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ODDIH v Termah Dobrna
Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih 
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami. 
Program vključuje: 
 neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,  
 vsakodnevno vodno aerobiko,  
 jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 
 2-krat vstop v deželo savn, 
 vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
	v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti   
 z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).

Doplačila na osebo na dan: 
turistična taksa:  1,27 EUR
enoposteljna soba:  13,00 EUR
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR

        POČITNICE // od  28. januarja do 2. februarja 2018

slišala domače, ki so glasno navijali zanjo. "Meta napreduje 
iz tekme v tekmo, je sproščena, tako da se mi zdi, da že kaže 
kvaliteto, za katero vsi že dolgo časa vemo, da jo ima. Vsi 
vemo, kam spada. Korak za korakom gre proti vrhu. Seve-
da ji stojimo ob strani in jo stoodstotno podpiramo. Danes 
se je zbrala navijaška ekipa sorodnikov in prijateljev. Bilo 
nas je več kot šestdeset in smo zelo uživali. Imamo tran-
sparent, zastave, ragljo in zelo glasno smo navijali," je po 
veleslalomski tekmi povedala mama Darja Hrovat v družbi 
hčerke, Metine sestre Urše, ter moža, kranjskogorskega žu-
pana Janeza Hrovata, ki je bil vesel, da so Kranjskogorci in 
Mariborčani znova združili moči, da je tekma lahko osta-
la v Sloveniji. S trinajstim mestom je bila zadovoljna tudi 

Meta: "'Nekaj treme pred prvo vožnjo je bilo, nisem bila čisto 
ravnodušna, na startu me je malo stiskalo, saj sem hotela 
narediti dober rezultat pred domačo publiko. A za drugi tek 
sem se sprostila, tako da je bila druga vožnja že res v redu." 
Na nedeljskem slalomu je v prvi vožnji naredila napako tik 
pred ciljem in odstopila.
Organizatorji Zlate lisice za konec pravijo na svidenje v Ma-
riboru, na 55. Zlati lisici 1. in 2. februarja 2019. Zgornjesavska 
dolina bo v januarju gostila še dve tekmovanji svetovnega 
pokala: včeraj in danes v Kranjski Gori nastopajo smučarji 
invalidi, 20. in 21. januarja pa bo v Planici svetovni pokal v 
teku na smučeh. Marca sledi tradicionalni Pokal Vitranc in 
finale svetovnega pokala za skakalce v Planici.
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KARMEN SLUGA

Kranjskogorec Andrej Šporn je decembra sporočil, da kon-
čuje tekmovalno smučarsko pot. Uradno se bo sicer od belih 
strmin poslovil marca, pred domačimi gledalci na Pokalu 
Vitranc. Borbeni smučar, ki se ni bal hitrosti in strmih smu-
kaških terenov, si bo smučarsko pot zagotovo najbolj zapo-
mnil po drugem mestu na slovitem smuku v Kitzbühlu leta 
2010. Kitzbühel pa v slabšem spominu ostaja zaradi tega, 
ker se je lanskega januarja tam poškodoval na uradnem 
treningu. Na Petelinjem grebenu je strgal križno vez, po 
okrevanju pa se ni več vrnil na tekmovališča. Andrej Šporn 
se je 14-krat uvrstil med deseterico, nastopil je tudi na dveh 
olimpijskih igrah: v Torinu leta 2006 in Vancouvru leta 2010. 

Andrej Šporn končal  
tekmovalno kariero

Andrej Šporn

JANKO RABIČ

Kegljači na ledu iz Nordijskega dru-
štva Rateče - Planica so novo tekmo-
valno sezono spet začeli uspešno. Na 
državnem moštvenem prvenstvu na-
stopajo z dvema ekipama. Po dveh 
krogih je prva ekipa v postavi Miran 
Sluga, Matjaž Kocjan, Mojca Sluga in 

Tine Knap v vodstvu, druga ekipa v 
postavi Milan Požar, Tone Požar, Jože 
Osvald in Domen Brudar pa je na pe-
tem mestu med enajstimi slovenski-
mi ekipami, ki sodelujejo na prven-
stvu. Poleg tega bodo rateški kegljači 
nastopili na ostalih državnih prven-
stvih, udeležujejo pa se tudi različnih 
turnirjev v Avstriji in Nemčiji.

Spet uspešna sezona  
rateških kegljačev

JANKO RABIČ

Člani Planinskega društva Dovje - Moj-
strana že vrsto let dejavnosti izvajajo v 
več odsekih, pomembno so vpeti v raz-
lična dogajanja v krajih pod Triglavom 
in širše, pomembno vlogo so odigrali 
v pripravah za ustanovitev Slovenske-
ga planinskega muzeja v Mojstrani. V 
Vratih imajo v upravljanju dve posto-
janki, Aljažev dom in Šlajmarjev dom. 
Z lansko sezono so bili zadovoljni, saj 
je znano triglavsko dolino obiskalo 
veliko planincev in drugih ljubiteljev 
gorske narave. Skupaj z jeseniškim 

planinskim društvom so pri Aljaže-
vem domu organizirali srečanje s 
člani slovenskih planinskih društev v 
zamejstvu. Novo leto 2018 začenjajo v 
slavnostnem tonu. V petek, 12. januar-
ja, bodo ob 18. uri v Slovenskem planin-
skem muzeju v Mojstrani na razširjeni 
svečani seji obeležili devetdesetletnico 
društva. Obudili bodo spomine na iz-
jemno bogato dejavnost več generacij 
planinskih zanesenjakov, vrhunskih 
alpinistov in drugih, ki so doprinesli k 
temu, da ima društvo izjemno vlogo in 
pomen v domači in širši slovenski pla-
ninski javnosti.

Jubilej planincev pod Triglavom 

MARJANA AHAČIČ

Kranjska Gora v teh dneh gosti tekmi sve-
tovnega pokala za smučarje invalide. V 
ženski in moški konkurenci se bodo na 
strmini v Podkorenu v dveh slalomih po-
merile tri kategorije smučark in smučar-
jev. Slepi in slabovidni se bodo po progi 
spustili v spremstvu vodnika, progo pa 
bodo premagovali s pomočjo avdiopo-
vezave, zato bosta takrat na prizorišču 
utihnila glasba in napovedovalec. Med 
stoječimi športniki s cerebralno paralizo 
in poškodbami okončin je največ športni-
kov z amputiranimi udi. V tretji kategoriji 
so sedeči, športniki paraplegiki, ki tek-
mujejo v prirejenih tekmovalnih smučeh. 
Prireditve se udeležuje skoraj dvesto 
udeležencev iz 22 držav. Karavana špor-
tnikov invalidov se je v Kranjski Gori usta-
vila že tretjič, saj so bili tako udeleženci 
v preteklih dveh letih navdušeni nad pri-
pravo proge, gostoljubnostjo v hotelih in 
v kraju ter nad organizacijo dogodka, ki 
tudi letos poteka pod okriljem družbe Hit 
Alpinea. Ogled tekem je namreč za vse 
brezplačen, sicer pa bo tekmovanje tudi 
letos mogoče spremljati preko spleta. 
Lani si je prenose tekem iz Kranjske Gore 
ogledalo več kot 42 tisoč ljudi. 

Svetovni pokal  
za smučarje invalide
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JANKO RABIČ

Planinska zveza Slovenije (PZS) je v lanskem decembru na 
svečanosti v Mislinji podelila najvišja priznanja članom za 
njihovo dolgoletno predano delo in neutrudno prostovolj-
no delo. Med dobitniki svečane listine PZS je bil član Pla-
ninskega društva Dovje - Mojstrana Janez Brojan. Prejel jo 
je za zelo predano dolgoletno delo na področju planinstva, 
povezovanja z Gorsko reševalno službo (GRS) in za nese-
bično pomoč planincem, ki so se znašli v nesreči. Janez 
Brojan je izjemna osebnost, prava planinska legenda iz 
Mojstrane pod očakom Triglavom. Praktično vse življenje 
je povezan z gorami, previsnimi stenami, alpinizmom in 
humanimi dejanji reševanja v gorah. Decembra je dopol-
nil okroglih sedemdeset let, član domačega društva pa je 
kar 68 let, od drugega leta starosti naprej. Predvsem po za-
slugi očeta Janeza Brojana starejšega, znanega alpinista in 
reševalca, se je kmalu zapisal goram in alpinizmu. Z osta-
limi domačimi plezalnimi junaki je sodil v vrh takratne-
ga jugoslovanskega alpinizma, z vrhunskimi plezalnimi 
smermi in z uspehi na himalajskih odpravah. Najmočnej-
ši pečat je pustil kot gorski reševalec od leta 1969 naprej, saj 
se je od alpinizma preusmeril v najbolj humana dejanja, 
reševanja ljudi, ki so se v gorah znašli v težavah. Šestin-
dvajset let je vodil domačo postajo GRS, bil je med pionirji 
reševalci letalci. Vodil in sodeloval je v več kot sedemsto 
reševalnih akcijah. Pridobljene bogate strokovne izkušnje, 
med drugim veliko let kot inštruktor letalskega reševanja, 
do današnji dni prenaša na mlajše rodove. Za vsa velika 
dejanja je prejel vrsto uglednih priznanj in nagrad PZS, 
GRS, Civilne zaščite, še posebno izstopa mednarodno pri-
znanje za solidarnost v gorah. Od leta 2012 je častni občan 
občine Kranjska Gora. 

Na svečanosti v Mislinji so podelili tudi več posebnih pri-
znanj. Elizabeta Gradnik, ki je bila vrsto let zaposlena v Slo-
venskem planinskem muzeju v Mojstrani, je prejela zlati 
častni znak Planinske zveze Slovenije za izjemen prispevek 
pri zbiranju in ohranjanju slovenske planinske zgodovine. 
Natalija Štular, sedaj zaposlena v muzeju, je prejela pohvalo 
PZS za izjemno delo na področju planinske pedagogike.

Janez Brojan dobitnik svečane listine PZS 
Med dobitniki svečane listine PZS za dolgoletno predano in neutrudno 
prostovoljno delo tudi član Planinskega društva Dovje - Mojstrana Janez Brojan

Natalija ŠtularElizabeta Gradnik

Janez Brojan
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MARJANA AHAČIČ

Letošnja zimska sezona se je začela dokaj zgodaj, že v za-
četku decembra, ko je bilo vreme radodarno s snežnimi 
padavinami, vsi, ki delajo v turizmu, pa dobro pripravljeni, 
da sprejmejo goste, ki so posebej med božično-novoletnimi 
prazniki trumoma prihajali v destinacijo.
"Prvi sneg smo pričakali zares dobro pripravljeni, s promo-
cijskimi aktivnostmi pa smo začeli že zelo zgodaj, s parkeljni 
v Podkorenu in prireditvijo 'ski for free' na kranjskogorskem 
smučišču," je povedal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž 
Veber. "Adventno dogajanje v Alpski vasici v središču Kranj-

ske Gore je bilo res izjemno pestro, zato zelo velik obisk tako 
turistov kot dnevnih obiskovalcev ni nobeno presenečenje."
Svoje je k pravljičnemu vzdušju v vasi in na smučiščih do-
dalo tudi vreme, tako da so 29. decembra kranjskogorski 
žičničarji v enem dnevu našteli rekordnih 4700 smučarjev. 
Prvi vrhunec sezone se je prejšnji konec tedna zaključil s 
koncem počitnic hrvaških turistov in Zlato lisico, ki so jo 
zaradi pomanjkanja snega na Štajerskem nenapovedano, a 
ne nepričakovano, gostili v Kranjski Gori. A zima se nada-
ljuje in s tem tudi številne prireditve, s katerimi bo Zgornje-
savska dolina za obiskovalce še privlačnejša kot sicer. 
Prav v teh dneh so tako na podkorenski strmini pripravili 
tekme svetovnega pokala smučarjev invalidov, prihodnji ko-
nec tedna bo Planica gostila najboljše smučarje tekače pa tudi 
skakalce in skakalke, pripravljajo tudi tradicionalni snežni 
dan. Obiskovalci Kranjske Gore bodo lahko uživali v ogledu 
ledenih skulptur, konec meseca pa se začenja tako imenova-
na Ledena klasika, tekmovanje v hokeju na naravnem ledu, 
na katerega je že prijavljenih več kot štirideset ekip.
Za dodatno ponudbo so kranjskogorski turistični delavci 
poskrbeli še z urejenimi tekaškimi progami. Letos jih dnev-
no urejajo s snežnimi sanmi, poleg dosedanjih pa so jih to 
zimo uredili tudi v Radovni, v Martuljku in tiste v Ratečah 
povezali z italijanskimi.

Kranjska Gora je letošnjo 
zimo odeta v belo
Kranjskogorski turistični delavci so 
zadovoljni z dosedanjo bero letošnje 
zimske sezone, ki se je z obilico snežnih 
padavin začela že v začetku decembra. 
Pestro dogajanje tudi v nadaljevanju 
zime.

Zima je letos v Kranjski Gori bogata s snegom, česar so veseli 
tako smučarji kot ostali turisti. /Foto: Stane Jakelj

Pestro dogajanje je v Kranjsko Goro privabilo tudi številne dnevne 
obiskovalce. /Foto: Gorazd Kavčič

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:  
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina  
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

30
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava
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Tam, kjer se je 25. maja 1997 z usta-
novnim občnim zborom vse začelo 
– v gasilskem domu v Kranjski Gori 
– so gasilci iz Zgornjesavske doline 
decembra obeležili dvajsetletnico de-
lovanja Gasilske zveze Kranjska Gora. 
Takrat se je v zvezo združilo sedem 
gasilskih društev in eno industrijsko 
društvo: PGD Mojstrana, PGD Dovje, 
PGD Gozd - Martuljek, PGD Podkoren 
in PGD Rateče - Planica in PGiD LIP. 
Odboru za pripravo ustanovitve nove 
zveze je predsedoval Alojz Mertelj, ki je 
postal tudi prvi predsednik GZ Kranj-
ska Gora, prvi poveljnik pa je bil Ivko 
Blenkuš. Zveza je skozi leta postala 
polnopravna članica Regijskega sveta 
Gorenjske. Prav tako je uspešno nave-
zala stike in poglobila sodelovanje s 
sosednjimi zvezami, predvsem Bov-
cem, pa tudi z gasilskimi tovariši iz 
Italije in Avstrije. 

DOBRO SODELOVANJE Z OBČINO

Kot je na slovesnosti poudaril predse-
dnik zveze Robert Plavčak, so vedno 
dobro sodelovali z občino. »Župani ter 
občinski svetniki so se dobro zavedali 
delovanja gasilskih društev v Zgor-
njesavski dolini. Njihova primarna 
naloga je vedno bila gašenje in reše-
vanje premoženja občanov in tako je 
še danes. Seveda pa to brez ustrezne 
opreme in usposobljenosti ni mogoče. 
Za vse pa so seveda potrebna finanč-

na sredstva, ki so jih naša društva in 
zveza pridobivali predvsem iz naslova 
proračuna občine, prispevkov in do-
nacij občanov in delovnih organizacij, 
pa tudi iz lastnih sredstev. Zato gre 
zahvala za posluh predvsem vsem žu-
panom naše občine, Jožetu Kotniku, 
Juretu Žerjavu in sedaj Janezu Hrova-
tu. Upamo in želimo si, da bo tudi v 
prihodnje tako.« 

UREJENA OPREMA, USPOSOBLJENO 
MOŠTVO

Poveljnik zveze Jožef Lavtižar pa je ob 
tem še dodal: »Bistveno je, da imamo 
več kot popolnjeno moštvo gasilk in 
gasilcev z zelo dobrim gasilskim in 

specialnim znanjem, da smo v prete-
klih letih izvedli zamenjavo celotnega 
voznega parka gasilskih vozil vseh 
društev, vključno z zadnjo pridobitvi-
jo – gasilsko avtolestvijo, da imamo 
urejena zavarovanja celotne gasilske 
populacije, da smo zagotovili ustre-
zno osebno gasilsko zaščitno opremo 
najmanj za vse operativne gasilce, da 
imamo kvaliteten sistem alarmira-
nja gasilskih enot, ki zagotavlja hiter 
in številčno ustrezen odzivni čas na 
intervencijo (na čase že kar tekmova-
len), da imamo v celoti urejene gasil-
ske domove, in kar je najpomembne-
je – da uspemo zagotavljati še vedno 
dovolj kadra iz vrst gasilske mladine.«
S pohvalami dela gasilcev ni skoparil 
niti kranjskogorski župan Janez Hro-
vat, ki se jim je zahvalil za dobro delo, 
ki ga opravljajo prostovoljno in z veli-
ko zagnanosti. 
Posameznikom, organizacijam in 
društvom so za prizadevno delo, so-
delovanje ali pomoč pri delu podelili 
plakete. Za prijeten kulturni program 
pa so poskrbeli Triglavski zvonovi in 
citrarka Danica Butinar.

Jubilej Gasilske zveze Kranjska Gora
Gasilska zveza praznuje dvajseto obletnico ustanovitve. Pred dvema desetletjema 
se je v zvezo združilo sedem gasilskih društev in eno industrijsko društvo.

Predsednik Gasilske zveze Kranjska Gora Robert Plavčak, župan Janez Hrovat in poveljnik 
gasilske zveze Jožef Lavtižar

»Imamo več kot popolnjeno moštvo z zelo dobrim gasilskim in 
specialnim znanjem, izvedli smo zamenjavo celotnega voznega 
parka vseh društev, vključno z gasilsko avtolestvijo, imamo 
urejena zavarovanja, osebno gasilsko zaščitno opremo najmanj 
za vse operativne gasilce, kvaliteten sistem alarmiranja 
gasilskih enot, v celoti urejene gasilske domove in še vedno 
dovolj kadra iz vrst gasilske mladine.«
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Sredi decembra so na Osnovni šoli Jo-
sipa Vandota v Kranjski Gori pripravili 
koncert s čajanko, prireditev, na ka-
teri so se z glasbo in plesom poslovili 
od starega leta in si voščili srečo v no-
vem. Pred tem so pripravili tudi tradi-
cionalno čajanko, na kateri so učenci 
skupaj z učitelji pripravili svoje izdel-
ke, ki so jih ponudili staršem, ti pa so 
jih izbirali in nato zanje darovali pro-
stovoljne prispevke. Zbrana sredstva 
šola namenja delovanju razrednih 
skupnosti, je povedal ravnatelj OŠ Jo-
sipa Vandota Milan Rogelj. 
Po čajanki so imeli novoletni koncert, 
na katerem so učenci peli, plesali, igra-
li na inštrumente in na katerem so se 
občini zahvalili za sredstva za sezon-
ske smučarske vozovnice, družbi Elan 
pa za donacijo desetih parov smuči za 
učence, je še povedal Rogelj. Na šoli za 
učence drugih in tretjih razredov or-
ganizirajo tečaj smučanja, podarjene 
smuči pa bodo ob tem učencem brez-
plačno odstopili za uporabo ob koncih 
tedna in med počitnicami. 

Na slovesnosti so učenci in učitelji tudi 
čestitali učenkama osmega razreda 
Emi Robič in Manci Lepoša, ki sta na 
tekmovanju o znanju o sladkorni bole-
zni dosegli zlato priznanje.
Koncerta se je udeležil tudi župan Hro-
vat, ki je zadovoljen, da so otroci, starši 
in učitelji z veseljem sprejeli tako po-
darjene sezonske vozovnice za smuči-
šče kot Elanove smuči. "Osnovna šola 

Kranjska Gora je tako še veliko bolj pri-
pravljena na zimske aktivnosti, ob tem 
pa tudi družinam, ki si sicer ne bi mo-
gle privoščiti smučanja za svoje otroke, 
pomaga z izposojo opreme in na ta na-
čin zmanjšuje razlike."
Kot je še pojasnil župan, se je za donacijo 
sezonskih vozovnic za smučišči v Kranj-
ski Gori in Mojstrani odločil po vzoru 
sosednjih avstrijskih županov, ki so po-
dobno akcijo izvedli že lani. "Vesel sem, 
da so me svetniki in tudi oba ravnatelja 
pri tem podprli," je še dejal župan.
Smučarskih vozovnic so veseli tudi na 
osnovni šoli v Mojstrani, kjer so jih 
že razdelili med učence."Naši učenci 
imajo v tretjem in četrtem razredu 
tečaj smučanja, v šestem pa smučar-
skega teka, in vozovnice za smučišče 
v Mojstrani nam bodo še kako prav 
prišle. Sicer jih pa, kot vidim, otroci 
že sedaj redno uporabljajo. Zadovoljna 
sem, da tudi na ta način lahko pod-
premo domačina, gospoda Zajška, ki 
se že toliko let trudi in mu tudi v ne-
mogočih vremenskih razmerah uspe 
mojstranško strmino pripraviti za 
smučanje," je ob tem dodala ravnate-
ljica Darja Pikon.

Na šoli so pripravili novoletni koncert
Poslovili so se od starega leta in si zaželeli srečno v novem ter se ob tej priložnosti 
občini zahvali za sezonske vozovnice, donatorju, družbi Elan, pa za deset parov 
podarjenih smuči. 

Pred koncertom so na čajanki pripravili tudi bazar, na katerem so staršem ponudili  
svoje izdelke.

Na koncertu so se učenci in učitelji od starega leta poslovili z glasbo, petjem in plesom.
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Kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar Kranjska Gora je 
decembra znova poskrbelo za otroke in starejše. Miklavž je v 
spremstvu angelov in parkeljnov spet pozdravil in obdaril otro-
ke. Podal pa se je tudi na pot po domovih, kjer je razveselil sta-
rejše občanke in občane.

Miklavž na obisku

VID ČERNE

Al' prav se piše Pišnica al' Pišenca, 
se sodba novočrkarjev srdita 
z ljudmi prepira starega kopita;
kdo njih pa pravo trdi, to se praša.
(po Prešernu)

Ljudje starega kopita smo vsi domačini, vaščani, občani 
in ime Pišenca je uveljavljeno pri nas že od zdavnaj. Le 
novočrkarji nam ledinska imena spreminjajo, olepšujejo 
in kvarijo. O potoku Pišenca je bilo že več amaterskih raz-
prav, vendar se nobena ni uveljavila kot pravilna. Že stolni 
kanonik Josip Volc, domačin Podkorena, je domneval, da 
je ime Pišnica nastalo iz kopišnice. Kopišnica je iz prsti, 
mešanice peska in ogljenih drobcev, kar so potrebovali za 
oblogo kope. Volc je odstranil prvi dve črki in domneval, da 
je to ime pravilno. Druga skupina pa je domnevala, da po 
dolini Vršiča večkrat pride do silovitega piša, posebno ka-
dar se spreminja vreme, in od tega piša naj bi nastalo ime 
Pišenca. Nobena od teh utemeljitev ni bila uveljavljena. 
Pred seboj imam avstrijski vojaški zemljevid iz leta 1786, 
risan iz ptičje perspektive, tako da je vse okolje Kranjske 
Gore lepo razvidno. Lepo sta vidni dve dolini, in sicer do-
lina Velike Pišence in Male Pišence. Razločno se vidi bela 
struga in na tej strugi je napis Velika Peschtschenica, po-
tok, prav tako je poimenovana tudi dolina Mala Pišence – 
Mala Peschtschenica, potok. Tega imenovanja ledinskega 
imena tega potoka v prejšnjih stoletjih ni pokvaril nihče. 
Le sodobni novočrkarji so iz Peščenice postopoma napravi-
li Pišenco, nato pa še Pišnico. 
Mislim, da je ledinsko ime Peščenica lepo slovensko in da 
je osnova za ime Pišenca. 

Potok Pšenica

Tako kot vsako zimo tudi letos Kranjska Gora organizira smučar-
ski turistični avtobus, katerega namen je povezati kraje v Zgor-
njesavski dolini. Smučarski avtobus vozi v dopoldanskem času 
na relaciji Gozd Martuljek–Kranjska Gora–Rateče in smučarjem 
v popoldanskih urah omogoči vrnitev nazaj do izhodišča. Seve-
da ga lahko uporabljajo tudi tekači na smučeh ali drsalci, saj 
pelje do tekaških prog v Planici ali Ratečah in do drsališč. Avto-
bus je brezplačen.

Tudi to zimo smučarski avtobus
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti je konec leta na Brdu podelilo nagrade in priznanja za 
delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške de-
javnosti. Priznanje za svoje delo so iz rok ministrice Anje Ko-
pač Mrak prejele tudi tri rejnice, med njimi Lucija Šušteršič z 
Dovjega, ki jo je za nagrado predlagal Center za socialno delo 
Jesenice na pobudo Centra za socialno delo Krško, podporo 
predlogu so podali še centri iz Radovljice, Škofje Loke, Izole in 
Kopra ter Osnovna šola 16. decembra Mojstrana. 
Lucija Šušteršič je rejnica od leta 2007. Doslej je pri njej biva-
lo osem otrok, trenutno živijo v družini štirje otroci. V izva-
janje rejniške dejavnosti se aktivno vključuje tudi rejničin 
mož. Od aprila 2009 do julija 2015 je rejništvo opravljala tudi 
kot poklic. »Rejnica izkazuje izredno občutljivost za potrebe 
otrok, za njihovo počutje in doživljanje. Njeni odzivi so hitri, 
usmerjeni v podporo, razumevanje in reševanje stisk. Zelo 
dobro zna vzpostaviti stike s starši, pri izvajanju jih je vzpod-
bujala, omogočala stike tudi v svojem domu. Otroci tudi po 
zaključenem rejništvu prihajajo k njej na počitnice. Zavzeto 
sodeluje s strokovnjaki v službah, kamor so vključeni otroci. 
Vodstvo šole, ki jo obiskujejo otroci, jo prepoznava kot skrb-
no, sočutno in zanesljivo osebo. Vsa leta izvajanja rejniške 
dejavnosti je aktivna v skupini rejnic matičnega centra za 
socialno delo. Dolga leta je vključena v program Od doma 
domov Zavoda Manipura na način, da v svoj dom za dva 
meseca sprejme mladostnika ali mladostnico iz Belgije. Že 
tretje leto sodeluje v programu Živa knjiga s predstavitvijo 
rejniške dejavnosti. Z opisanimi aktivnostmi in angažira-
njem rejnica Lucija Šušteršič pomembno prispeva k promo-
ciji in razvoju rejniške dejavnosti na območju Slovenije,« so 
predlagatelji utemeljili predlog za nagrado.

HVALA, KER STA NAJU VZGAJALA

Na slovesnost jo je spremljala vsa družina – mož in obe odra-
sli hčeri pa seveda vsi štirje otroci, ki trenutno živijo pri njej. 
Priznanja, pravi, je bila zelo vesela, a ji vseeno še več pomenijo 
pisma, ki jih je njej in njenemu možu pogosto napišejo otroci, 
za katere skrbita. Takole gre eno od njih: »Kot že vesta, moram 
domov ... ampak vseeno bom prihajala k vama na počitnice, 
obiske ... (hočem ostati tu, ker tu se zabavamo, smejimo ... pa 
še nihče se ne dere na drugega). Ampak zapomnita si, da sta 
pametna človeka in da bo vajina Primorka vedno z vama ... 
Hvala, da sta naju z bratom vzgajala tri leta in še več. To res 
ceniva. Daljina ločuje, bližina združuje, srce pa odloči.«

NAJPREJ JE PRIŠLA ŠEHEREZADA

Vitalna šestdesetletnica je mama dveh odraslih hčera in 
babica dveh vnukov, Sama in Julije, ki rada prideta na 
obisk. Prvo dekle, ki jo je vzela pod svojo streho, je bila Še-
herezada, 16-letna begunka iz Bosne. Mama je izginila ne-
kje v vojni, očeta so ubili. Na Dovjem so jo klicali Špela in 
bila je bila tista, ki je utrla pot še drugim otrokom, ki so 
kasneje prišli k Lučki Šušteršič. 
Prvi uradni otrok Lučke Šušteršič pa je bil takrat devetletni 
fant iz okolice Radovljice Peter (imena otrok so spremenje-
na). »Prvi se ti najbolj usede v srce,« se toplo nasmehne 
Lučka, ki še vedno spremlja njegovo življenje, čeprav se je 
fant po treh letih vrnil k materi. »Spomnim se, seveda se 
spomnim, kako je bilo, ko je prišel k nam. Bil je prisrčen, 
a prestrašen otrok, ki ni vedel, kam prihaja, kaj lahko in 
česa ne sme ... Vpisali smo ga v šolo v Mojstrano, kjer so ga 
lepo sprejeli. Tudi v šoli je bil prvi otrok, ki je živel v rejni-
štvu. Prvo leto je imel kar nekaj težav, potem pa se je lepo 
ujel. Še zdaj se spomnim, kako mi je rekel, da so mu prav 
sošolci pokazali pravo pot.«

NIK JE PRI NJEJ ŽE SKORAJ  
VSE ŽIVLJENJE

Tudi drugo dekle, Ana, je bila stara devet let, ko je prišla na 
Dovje, a je šla nato kmalu v drugo rejniško družino. Takoj 
za Ano pa so pred devetimi leti v hišo prinesli takrat komaj 

Državna nagrada za rejnico Lucijo Šušteršič
Luciji Šušteršič z Dovjega je ministrica za delo, družino in socialne zadeve konec 
leta podelila priznanje za delo na področju rejniške dejavnosti. V svojo družino  
je doslej sprejela že osem otrok, trenutno pri njej živijo štirje.

Lucija Šušteršič, rejnica
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 Cena priročnika 

Nepogrešljivi del 
priročnika je lunin koledar 
po mesecih s setvenimi 
podatki. Za primeren čas 
naših aktivnosti v skladu 
z luno nam daje napotke 
za: sajenje in setev, 
hujšanje z luno, ugodne 
dneve za ljubezen, za 
sekanje posameznih vrst 
lesa,  za operacije, za  
parjenje živali,...  
Ne zamudite tudi  
horoskopa za leto 2018. 
V poglavju vrtni koledar 
po mesecih je Miša 
Pušenjak pripravila  
uporaben in natančen 
koledar opravil  v 
sadnem, zelenjavnem 
in okrasnem vrtu.

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Editors Club, že nekaj let vodi svojo 

uspešno kuharsko šolo genusstur. Na 

tečajih skuša udeležence popeljati na 

njihovo lastno pot v kuhanje. V tej 
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Prevedla Petra Piber

Trda vezava
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226 strani
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PRINCIPI KUHANJA

NI VESELJA DO KUHANJA?  

Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga lahko  

spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako  

spražiti cesarski praženec, skuhati zelenjavni kari … 

prebereš in začneš – in končno kuhaš samostojno!

Izhodišče pa so NAJPOMEMBNEJŠI OSNOVNI  

RECEPTI – ki so opisani tako preprosto, da se ne  

more nič zalomiti. In ko enkrat obvladaš osnovo, lahko 

začneš preizkušati in spreminjati. Kajti iz gratiniranega 

krompirja, cesarskega praženca in zelenjavnega karija 

lahko nastane veliko več … drzni si!
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KAKO SE NAUČIŠ KUHATI?
V PRINCIPU – KOT ZA ŠALO!
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NOVO iz založbe Narava
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V GLAVNI VLOGI: Vsak, ki se pogumno postavi  

za štedilnik. Torej tudi ti – sploh če je to prvič in se  

ti zdi, da ti ne bo uspela niti najpreprostejša jed.  

Dobra novica zate: Ja, zmoreš! Pokazali ti bomo, kako. 

Izpustili smo vse odvečno besedičenje in se osredotočili 

na bistvo. Samo ne obremenjuj se preveč, pa ti  

bo kmalu jasno, da kuhanje samo po sebi ni nič 

posebnega. Umetnost se začne šele, ko dobiš nekaj 

samozavesti. In ravno to bi ti radi vlili.

6 77

Poglej me

 KRATKI KUHARSKI POSNETKI 
10 ZVIJAČ SAMO ZATE+

www.zalozbanarava.si/video

POIZKUSITE!
GENOVSKI PESTO

O avtorju 

19                               90
EUR

Ni veselja do kuhanja? Morda ta hip res še ne – vendar ti ta knjiga 
lahko spremeni življenje! Kako gratinirati krompir, kako spražiti cesarski 
praženec, skuhati zelenjavni kari... prebereš in začneš – in končno  
kuhaš samostojno!

11-mesečnega Nika. »Na petek so s Cen-
tra za socialno delo poklicali, ali lahko 
pride. Oče in mama sta se zavedala, da 
nista sposobna skrbeti zanj. Še se spo-
mnim, oče ga je prinesel, štiri dni po 
tistem, na torek. Ko so prišli, sem ugo-
tovila, da očeta celo poznam. Presene-
čena sem bila, seveda, Nikov oče pa ne, 
ker je vedel, da otroka pelje k nam. Pa 
sem stopila do njiju in kar oba objela, 
kaj pa naj bi drugega?« Nik, ki v začetku 
leta praznuje deseti rojstni dan, je zdaj 
doma na Dovjem, pa kljub temu vsak 
konec tedna odhaja k staršem: en ko-
nec tedna preživi pri očetu, drugega pri 
mami. Ob nedeljah se vrača na Dovje. 
Domov. 

POSTELJA IN PIŽAMA

»Za otroke, ki živijo pri meni, orga-
niziram življenje tako, kot da so moji 
otroci. Ko pridejo, jih počakata pripra-
vljena postelja in pižama; tako zač-
nemo. Vsi so se v Mojstrani naučili 
smučati, poletja preživljamo na mor-
ju. Sem kar stroga in organizirana, 

pri otrocih, ki pridejo iz tako težkih 
razmer, sta red in ljubezen ključnega 
pomena,« pove. Prva dva otroka sta jo 
še klicala Lučka, zdaj je za vse že dol-
go babi. »Tako je najbolj enostavno,« 
pravi. »Stara sem šestdeset let, in če 
kup otrok za menoj vpije babi, babi, ni 
treba nič pojasnjevati,« je praktična.
Pred tremi leti je dobila zadnje tri otro-
ke, dve sestrici in bratca, prav tako z 
drugega konca Slovenije. Nobeden od 
njih ni bil starejši od deset let. Tudi oni 
tako kot številni drugi otroci, ki mo-
rajo v rejo, s težkimi zgodbami, ki so 
usodno zaznamovale njihova življenja. 
Na vprašanje, kako se sama s tem so-
oča, kako se pripravlja na prihode teh 
nesrečnih malih bitij, odgovori narav-
nost: »Pripravim posteljice in pižami-
ce. Potem pa počakam, da pridejo, in 
vidim, kako bo. Jaz sem človek dejanj. 
Če vem, da k meni prihajajo otroci, ki 
potrebujejo pomoč, se pač lotim dela in 
jih pričakam tako, da se počutijo varno 
in sprejeto. Tudi zadnji trije so se hi-
tro vklopili. Veseli so bili, da so prišli k 
nam.«

VEM, SKOZI KAJ GREDO
Pravi, da ji je rejništvo dalo tudi ogro-
mno lepega. »Prvo leto, ko pridejo, se 
spoznavamo, drugo gre že lažje, tretje 
... je pa prečudovito. Otroci se umirijo, 
ustalijo, najdejo svoje mesto v življenju 
... A potem se pogosto vrnejo. V razme-
re, ki so sicer boljše, kot so bile ob nji-
hovem odhodu, a še zdaleč ne idealne. 
Zato je zame – in zanje – tako zelo težko 
in zato z njimi in pogosto tudi z njiho-
vimi mamami, očeti, še leta vzdržujem 
stike. In kljub vsemu hudemu uživam, 
ko vidim, kako pametni so, koliko to-
pline izžarevajo. Znajo vrniti vse, kar si 
jim dal. Naučiš se brati njihove misli in 
vidiš, da si imel prav, ko si jih vzgajal 
odločno, a pošteno in z veliko ljubezni. 
Če kaj obžalujem? Samo to, da z rejni-
štvom nisem začela že prej pa da sem 
že toliko stara, da v svoj dom ne bom 
mogla sprejeti več otrok.« Tudi zato se 
ji zdi škoda, da je edina rejnica v občini 
Kranjska Gora. »Če se bo še katera od-
ločila za to težko, a čudovito poslanstvo 
in odprla svoj dom otroku, ki ga nima, 
ji bom z veseljem stala ob strani.«
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»Se novega leta vsak veseli, si več let 
obeta, vesel naj živi.« To kratko vošči-
jo je zgolj utrinek iz nastopa koledni-
kov, ki so na praznik Svetih treh kra-
ljev obiskali Zgornjesavsko dolino. S 
prešerno pesmijo in iskrenim vošči-
lom, ki se prenaša iz roda v rod, je 
vzdušje božično-novoletnih prazni-
kov pričarala vokalno-insktrumen-
talna skupina Triglavski zvonovi, ki 
je tudi tokrat koledovanje dobrodelno 
obarvala. 
»Letos, že enajsto leto zapored, smo 
se na pot podali s prav posebno na-
logo – zbirali smo darove za mlade-
ga fanta iz naše občine, ki po presa-
ditvi srca nujno potrebuje dodatno 
zdravstveno opremo,« pove Barbara 
Branc, predsednica zbora. »S sku-
pnimi močmi smo tokrat zbrali 1.084 
evrov prostovoljnih prispevkov. Vsem 
in vsakemu posebej smo hvaležni za 
izkazano podporo in predvsem nji-

hove velikodušne darove, s katerimi 
bomo fantku lahko omogočili lepši 
jutri. Posebna zahvala velja tudi na-

šim gostiteljem, ki nas vsako leto 
pogostijo in prisluhnejo našim vošči-
lom,« še zaključi Brančeva.

Peli za dober namen
Triglavski zvonovi so tudi letos na praznik Svetih treh kraljev obiskali kraje  
po Zgornjesavski dolini. S pesmijo so razveseljevali ljudi, obenem pa za fanta  
iz kranjskogorske občine zbrali tisoč evrov donacij.

Občanom so srečo s petjem in koledniškimi voščili zaželeli na kar sedmih lokacijah.

JANKO RABIČ

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska 
Gora je s prazničnim novoletnim 
koncertom v Dvorani Vitranc v Kranj-
ski Gori zaokrožil še eno bogato leto 
delovanja, kvalitetne rasti in uspe-
šnih nastopov. Pod vodstvom diri-
genta Dejana Rihtariča so godbeniki 
izvedli pisan spored skladb različnih 
avtorjev. V prvem delu so poslušal-
ci najprej prisluhnili repertoarju 
skladateljev Petra Iljiča Čajkovske-
ga, Georgesa Bizeta, Josefa Straussa, 
Johana Strausa mlajšega in drugih, 
v nadaljevanju so bile na sporedu 

sodobnejše skladbe in popevke. Pro-
gram sta obogatila gosta – violinist-
ka Maja Horvat, študentka londonske 
akademije Royal College of Music, ter 
izvrsten vokalist in glasbenik Mitja 
Šinkovec. Še bolj prazničen prizvok 
je na koncertu dodal župan Občine 
Kranjska Gora, ki se je pridružil god-
benikom na odru. Pohvalil je njiho-
vo delo in uspešne nastope, obenem 
pa vsem zbranim in drugim zaželel 
vse najlepše v novem letu 2018. Tudi 
sam koncert je bil darilo, saj ga Obči-
na Kranjska Gora že več let poklanja 
občankam in občanom ter obiskoval-
cem Kranjske Gore ob novem letu.

Praznični zvoki Pihalnega  
orkestra Jesenice - Kranjska Gora V Slovenskem planinskem muzeju so de-

cembra odprli fotografsko razstavo Ljubim 
gore in pripravili srečanje s tremi planinski-
mi pisci: Ireno Mušič Habjan, Vladimirjem 
Habjanom in Dušanom Škodičem v poča-
stitev mednarodne pobude Alpske kon-
vencije Brati gore. Podelili so nagrade foto 
natečaja Ljubim gore, ki ga je Planinska 
zveza organizirala skupaj z uredništvom 
Planinskega vestnika in podjetjem CEWE. 
Prvo nagrado je prejel Primož Šenk, drugo 
Sandi Bertoncelj in tretjo Rok Vovk. Ker so 
bili v muzeju lani posebej ponosni na dve 
nagradi, Živa za najboljši slovanski muzej 
in častno Valvasorjevo priznanje za prostor 
doživetij Pobeg v bivak, so v znak dobrega 
sodelovanja s partnerji  podelili priznanji 
domačemu planinskemu društvu Dovje-
-Mojstrana in Planinski zvezi Slovenije.

Fotografska razstava
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča renault.si

Finžgarjeva 2, Jesenice, Tel.: 04/58 33 330
Hraška cesta 25, Lesce, Tel.: 04/53 53 450 

MARJANA AHAČIČ

Komedija Ljubezen druge polovice avtorja Alana Ayckbo-
urna v prevodu Dušana Tomšeta in v priredbi in režiji Ta-
tjane Peršuh je postavljena v predmestje Londona v dana-
šnjem času in pokriva tri dni v življenju treh parov, katerih 
skupna točka je podjetje, v katerem delajo vsi trije možje. 
Zaplet temelji na skrivnem razmerju, ki se splete med enim 

izmed mož in ženo njegovega šefa. Ko oba ljubimca za alibi 
pred svojima zakoncema uporabita nič hudega sluteč tretji 
par, je rezultat hudomušna in zbadljiva zmes spletkarjenja, 
prikrivanja, sporov in nesporazumov. Tako komičnih situ-
acij, ki privedejo skoraj do absurda, ne zmanjka. Posebnost 
predstave je, da gledalec spremlja dogajanje v dveh stanova-
njih naenkrat in obenem tudi v časovni razliki.
Predstava je nastajala dobre tri mesece. Zanimiva scenska po-
stavitev in odlično značajsko oblikovanih šestih igralskih likov 
predstavi daje dinamiko in draž, obljubljajo domači gledališč-
niki. V predstavi igra šestčlanska izvrstno utečena igralska za-
sedba članov KPD Josip Lavtižar: Marko Koder, Petra Mlinar, 
Fredi Grilc, Polona Bačnar, Nataša Vidic in Stane Jakelj.
Premierna uprizoritev bo v petek, 26. januarja, ob 19.30, po-
novitve predstave pa v nedeljo, 28. januarja, in v petek, 2. 
februarja, vsakokrat ob 19.30 v gledališki dvorani Ljudske-
ga doma v Kranjski Gori.

Spet premiera domačih gledališčnikov
Gledališka skupina Ta bol teater, ki deluje pri KPD Josip Lavtižar, bo zadnji petek 
v januarju občinstvo razveselila z novo gledališko predstavo. Na odru Ljudskega 
doma bodo uprizorili komedijo z naslovom Ljubezen druge polovice. 

Zgodba je postavljena v predmestje Londona 
v današnjem času in pokriva tri dni v življenju 
treh parov, katerih skupna točka je  
podjetje, v katerem delajo vsi trije možje. 
V predstavi nastopajo: Marko Koder, Petra 
Mlinar, Fredi Grilc, Polona Bačnar, Nataša  
Vidic in Stane Jakelj.
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MARJANA AHAČIČ

Predstava govori o angleških ljudeh, 
a s humornim pristopom, in o tem, 
kako lahko razpada jezik, ker ljudje 
ne govorijo konsekventno, se pravi v 
logičnem zaporedju, ampak vse po-
mešajo, je uprizoritev povzel režiser 
profesor Vladimir Pogačnik.
Celotna zgodba se dogaja v meščanskem 
salonu gospe (Cvetka Pavlovčič) in go-
spoda (Maks Dakskobler) Smith. Zakon-
ca Martin, gospa (Aleksandra Fertin) in 
gospod (Andraž Jerovšek), sta pri Smi-
thovih na obisku. Tu je še služkinja Mary 
(Irena Pogačnik) in gasilski poveljnik 
(Jošt Smolej). Glavni motiv je srečanje 
dveh povprečnih meščanskih zakoncev, 
glavna tema pa izpraznjenost družbe, so 
pojasnili martuljški gledališčniki.
"Naša bojazen, da ljudje gledališke pred-
stave ne bodo razumeli, je bila odveč, saj 
se je premiere udeležilo sto ljudi, igral-
sko skupino pa so pospremili z bučnim 
aplavzom. Tako kaže, da moramo raz-
mišljati o naslednji igri," so povedali po 
premieri. "To je igra antidramatika fran-
cosko-romunskega rodu Eugena Ione-

sca, napisal jo je leta 1950 in še danes jo v 
enem od pariških gledališč igrajo skoraj 
vsak dan. V predstavi sodelujejo Mar-
tuljčani treh generacij, ki so z veseljem 
sodelovali pri njenem nastajanju. Poleti 
smo imeli bralne vaje, od konca septem-
bra naprej pa praktično vsak teden tudi 
odrsko vajo," je še povedal režiser.

V predstavi Plešasta pevka nastopajo 
člani Kulturno umetniškega društva 
Gozd - Martuljek: Cvetka Pavlovčič, 
Maks Dakskobler, Aleksandra Fertin, 
Andraž Jerovšek, Irena Pogačnik in Jošt 
Smolej pod režijskim vodstvom Vladi-
mirja Pogačnika, za zvok je poskrbel 
Grega Robič.

Premiera v Gozdu - Martuljku
Sredi decembra je Kulturno umetniško društvo Gozd - Martuljek na domačem  
odru premierno uprizorilo predstavo Plešasta pevka. Prejšnjo soboto so ponovitev 
igre pripravili tudi v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

... in njenega soproga, gospoda Smitha, ki ga v predstavi Plešasta 
pevka igra Maks Dakskobler.

Zgodba se dogaja v meščanskem salonu gospe Smith, ki jo igra 
Cvetka Pavlovčič, ... 

Glavni motiv predstave, v kateri pod režijskim vodstvom profesorja Vladimirja Pogačnika 
nastopajo domačini iz Martuljka, je srečanje dveh povprečnih meščanskih zakoncev, 
glavna tema pa izpraznjenost družbe.
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JASNA PALADIN

Devetindvajsetletna akademska slikarka Lea Svrzikapa sodi 
v mlajšo generacijo likovnih ustvarjalcev, a kot je na odprtju 
njene razstave v Kamniku povedala umetnostna zgodovi-
narka Bojana Čampa, bi človek, če bi videl zgolj njena dela, 
pričakoval starejšo umetnico. »Že prvi pogled na njena dela 
dokazuje, da obvlada res vse likovne prvine. To ji pri delu 
omogoča širok razpon od izjemnega obvladovanja risbe in 
perspektive pa do sposobnosti natančnega modeliranja. Za-
njo je značilen tudi temeljit vpogled v likovne zvrsti moder-
ne umetnosti s poudarkom na drugi polovici dvajsetega sto-
letja. Naslov razstave opisuje njeno strast do raziskovanja 
novih prostorov, novih likovnih tehnik, eksperimentiranja 
med slikarstvom in grafiko, vidi se tudi, da je industrijska 
krajina njenega domačega okolja nanjo vsekakor vplivala.«
Lea Svrzikapa zadnja tri leta živi v Kranjski Gori, kjer tudi 
vodi svojo slikarsko in risarsko šolo, a odraščala je v Vele-
nju. Na likovnih področjih je aktivna že vse od osnovne šole 

naprej. Leta 2008 je bila sprejeta na Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pot pa jo je leta 2011 za-
nesla tudi v Veliko Britanijo, od koder je v svoje ustvarjanje 
prinesla nova znanja iz t. i. op art (optične) umetnosti.
Razstava v kamniški galeriji Šola idej prikazuje njena dela, 
in sicer s poudarkom na tehnični krajini, ki jo je že samo 
po sebi zelo težko upodobiti, a ji Lea zna odlično dodati 
neko novo življenje. Slikam je dodala tudi kos pohištva – 
stol, ki ravno tako odraža njeno ljubezen do starih avtomo-
bilov. Razstava bo na ogled še vse do 29. januarja.

Lea razstavlja v Kamniku
Mlada akademska slikarka Lea Svrzikapa, ki zadnja tri leta živi in ustvarja v 
Kranjski Gori, se v kamniški galeriji Šola idej predstavlja z razstavo Divja urbanost.

Lea Svrzikapa na odprtju svoje razstave v Kamniku

Kulturno umetniško društvo Gozd Martuljek je decembra pripra-
vilo dve zanimivi prireditvi, predstavo Mi pa hiško zidamo za naj-
mlajše in Pokaži, kaj znaš. "Desetega decembra smo predstavili 
otroško igrico, v kateri so nastopali otroci Tristan, Oskar in Aron 
Travnik. Poleg tega smo dali priložnost vsem, brez starostne ome-
jitve, da se predstavijo na prireditvi Pokaži, kaj znaš. Udeleženci 
so bili stari od devet do devetdeset let, prava mavrica, bilo je zelo 
zanimivo, saj so se predstavile članice društva gospa Pretnar in 
gospa Smolej s poezijo, gospa Olga iz Rateč, ljubiteljica Prešer-
na, pa je brez predloge, torej na pamet recitirala Železno cesto. 
Lovro Grilc je zapel Zemlja pleše, Lana Ruby Karničar in Eva Črv pa 
sta celo sami napisali pesem Prijateljici. Stari sta devet in deset 
let, njuno prvo pesem pa sta tudi zapeli in prvič predstavili javno-
sti. Gospa Danica Butinar poučuje dva učenca, to sta Nejc in Kaja, 
ki sta zaigrala na citre," je povedala Mija Mertelj.

Pokaži, kaj znaš

Učenci OŠ Josipa Vandota so tik pred božično-novoletnimi pra-
zniki pripravili še proslavo ob dnevu samostojnosti in enotno-
sti. "Tema oziroma naslov proslave je bil Majhna država, veliki 
ljudje. Učenci od prvega do šestega razreda so se predstavili s 
točkami, v katerih so pozornost namenili naravnim danostim, 
našemu ljudskemu izročilu, našim pesnikom, pisateljem, glas-
benikom, športnikom .... Nastopali so v Ljudskem domu, za vse 
učence in delavce šole," je povedala učiteljica Barbara Puš.

Proslava ob dnevu samostojnosti
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MARJANA AHAČIČ

Župan je najprej obiskal in s simbolič-
nimi darili razveselil občane Kranjske 
Gore, ki živijo v Domu Viharnik, nato 
pa se je odpravil še v Dom dr. Franceta 
Bergelja, kjer jesen življenja prav tako 
preživljajo številni Kranjskogorčani.
"To je izredno prijetno druženje v pri-
jetnem ambientu doma, ki je popol-
noma drugačen od klasičnih domov 
za starejše," je ob obisku povedal žu-
pan. "Vedno, ko pridem, sem navdu-
šen; verjamem, da bom tudi sam, ko 
bom ostarel in bom morda odvisen od 
pomoči drugih, lahko našel svoj dom 
tukaj. Kot vem, je za bivanje v kranj-
skogorskem domu za starejše veliko 
zanimanja, zato bo verjetno v priho-
dnjih desetih letih treba misliti tudi 
na povečavo. Kranjska Gora je tudi v 
tem smislu atraktivna za tiste, ki pri-
dejo od drugod, po drugi strani pa naši 
ljudje jesen življenja radi preživljajo 
doma."
Župan se pogosto oglasi v domu in po-
kramlja s stanovalci. Pravi, da sicer 
nekateri potožijo nad nekaj višjimi ce-
nami bivanja v Viharniku, prav vsi pa 
pohvalijo odnose, skrbno delo, pestro 
dogajanje in vzdušje v domu. Poudaril 
je še, da občina skuša čim bolje skrbeti 
za starejše občane. Tako so med drugim 
cene oskrbe na domu, ki jih plačujejo 
uporabniki, med najnižjimi pri nas, saj 
občina izdatno subvencionira storitev.

Kot je povedala direktorica doma Vi-
harnik Karmen Romih, so njihovi sta-
novalci obiska župana veseli, saj se ob 
tem počutijo vpete v lokalno okolje in 
pomembne kot občani Kranjske Gore. 
Domačinov je v domu še vedno naj-
več, sledijo občani Jesenic in drugi. 
Za program ob županovem obisku so 

tako v Kranjski Gori kot na Jesenicah 
poskrbele pevke društva upokojencev 
Dovje Mojstrana, Darinka Tarman in 
Mira Smolej, pri pripravi daril pa so 
poleg občine sodelovali še društvo in-
validov ter društva upokojencev, ki 
delujejo na območju kranjskogorske 
občine. 

Voščil občanom v domovih za starejše
Župan Janez Hrovat je tudi ob koncu lanskega leta nadaljeval tradicijo 
prednovoletnih obiskov starejših občanov, ki živijo v domovih za starejše. Najprej 
se je odpravil v Viharnik, nato pa tudi v Dom dr. Franceta Bergelja na Jesenice.

Občane, ki živijo v Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah, je župan tudi letos v 
prazničnem nagovoru toplo povabil na obisk v domačo občino.

Župan Janez Hrovat ob klepetu s stanovalci doma Viharnik

Župan se pogosto oglasi v 
domu Viharnik in pokramlja 
s stanovalci. Pravi, da sicer 
nekateri potožijo nad nekaj 
višjimi cenami bivanja v domu, 
prav vsi pa pohvalijo odnose, 
skrbno delo, pestro dogajanje 
in vzdušje v njem.
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KARMEN SLUGA

Ana je mednarodno priznana jogist-
ka, plesalka, model, vaditeljica aero-
bike in inštruktorica pilatesa, ustano-
viteljica dogodkov in projektov, ki so 

Z jogo poskrbite za svoje srce

Ana Kersnik Žvab - Devayani

Bolezni srca in ožilja 
so tako kot pri nas tudi 
po svetu najpogostejši 
vzrok prezgodnjega 
obolevanja in umrljivosti 
ljudi. Zato je prav, da za 
svoje zdravje poskrbimo 
dovolj zgodaj. Jogo 
nam priporoča mlada 
Kranjskogorčanka Ana 
Kersnik Žvab - Devayani.
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namenjeni širjenju dobrega, saj želi 
s svojim znanjem pomagati drugim 
ljudem in z njimi deliti koristne in 
učinkovite metode, ki jih je pridobiva-
la na tečajih, delavnicah in konvenci-
jah v Sloveniji, Ameriki, Indiji, Španiji, 
Rusiji in drugje po svetu. Je avtorica 
del Joga za nosečnice, Joga mami in 
dojenček ter knjige, ki je namenjena 
zdravju srca – Srčna joga. 
»Knjižno delo Srčna joga, izdano 17. 
maja 2017, je posvečeno mojemu oče-
tu, in sicer priljubljenemu zdravni-
ku ter rednemu profesorju dr. prim. 
Janku Kersniku, dr. med. in spec. spl. 
med., ki je umrl zaradi srčne kapi 17. 
maja 2015 ob 00.05. Tudi sama sem 
pripadnica tistih, ki smo nagnjeni k 
srčni oz. možganski kapi. Že v tretjem 
rodu zapored je en pripadnik naše 
družine, star 55 let, umrl zaradi kapi, 
ravno zato moram sama še dodatno 
paziti na zdravje svojega srca. Kot 
jogistka z dolgoletnimi izkušnjami 
sem se odločila deliti svoje znanje na 
delavnicah in tečajih, kaj kmalu pa 
se je ponudila priložnost deliti svoje 
izkušnje in znanje tudi s knjižnim 
delom, katerega namen je deliti na-
potke, načine, s katerimi lahko vsak 
posameznik poskrbi za svoje zdravje, 
za svoje edinstveno srce,« pojasnjuje 
Ana. Delo je že prevedeno v anglešči-
no, zaradi velikega zanimanja pa bo 
prevedeno še v nemški jezik in ga bo 
možno kupiti v Avstriji, Nemčiji in 
celo Švici.
Priročnik je v Sloveniji prvi in edini, 
ki omogoča kompleksen vpogled v jo-
gijski svet in je sestavljen iz različnih 
enot. V njem se lahko spoznate z jogo, 
s čakrami, pri čemer je predvsem po-
udarjena srčna čakra oziroma ana-
hata čakra, z mandalami, mantrami 
in delovanjem srca. Predvsem pa je 
priročnik prilagojen za vadbo asan 
doma, saj so asane natančno opisane 
in ponazorjene s profesionalnimi fo-
tografijami. Telesni položaji so skrbno 
izbrani prav za krepitev srca. V delu 
lahko izveste tudi nekaj o ohranjanju 
zdravega načina življenja z nasveti 
različnih strokovnjakov, od zdravstve-
nih specialistov do drugih jogistov, 
maserjev, terapevtov. Knjiga je na vo-
ljo po bolje založenih knjigarnah. 

SAMO LESJAK 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

V osrčje narave so vabile skulpture le-
denega kraljestva, osvetljene s sojem 
lanternic. Z ledeno kraljico so se obi-

skovalci lahko povzpeli na srebrni pre-
stol ali pa se v družbi ledene princese 
sprehodili po gozdni pravljični poti, ob 
potoku med v led odetimi drevesi, brv-
mi, potočki, jezerci in vodometi, mimo 
lurške kapelice in mlina do pravcate 

Božična zgodba v ledenem  
kraljestvu
V soteski Mlačca pri Mojstrani so si v prazničnem 
času dih jemajoče stvaritve narave, svetopisemsko 
sporočilo in umetnost ledu znova podajali roke.

Vse obiskovalce so lepo sprejele simpatične prebivalke ledene dežele.

Čudovita pot skozi ledeno kraljestvo je vodila do prave male alpske vasice. 
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male alpske vasice s cerkvico. Vsako noč se je ledena dežela, 
nov ustvarjalni podvig Pavla Skumavca, rodila na novo in s 
svojo lepoto očarala prav vse.
V Veliki kristalni dvorani je bila vsak popoldan pred kuli-
so veličastnih 25-metrskih ledenih slapov na ogled znana 
božična zgodba o rojstvu Jezusa, ki se mu pridejo poklonit 
tako pastirčki kot Sveti trije kralji in mu milozvočno zapo-
jejo angeli. Gledališka predstava živih jaslic v režiji Eliza-
bete Skumavc in Nataše Cotman je obsegala tudi zahtevne 
plezalne, glasbene, plesne in ognjene točke, v njej pa se je 
predstavilo kar 22 igralcev v derezah.

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO  
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS  

OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV 
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, 

ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA
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Eden izmed vrhuncev predstave je spust nebeškega angela, ki 
prinese veselo oznanilo. / Foto: Primož Pičulin

Tokratna zgodba predstave v ledu je bila zgodovinsko obarvana in je prinašala izročilo 
evropske marijanske pobožnosti. / Foto: Primož Pičulin

Lepote ledenega kraljestva bodo, če bodo dovoljevale temperature, 
na ogled tudi še v januarju. / Foto: arhiv organizatorja (Iztok Medja)

Ledeno deželo čarobno osvetljuje tri 
tisoč lučk, preko ledenih dvoran vodi 
petsto metrov poti, led pa ustvarjajo s 
pomočjo kar sedemsto metrov dolgi-
mi cevmi na vrhu slapov, napeljanih 
iz zajetih bližnjega potoka – seveda le 
ponoči, ko so temperature dovolj niz-
ke. Lepote ledenega kraljestva bodo, če 
bodo to dovoljevale temperature, na 
ogled tudi še v januarju, in sicer med 
delavniki od 14. do 19. ure, ob koncu 
tedna pa od 9. do 19. ure. Kot svetujejo 
organizatorji, ki vabijo tudi v deželo 
pravljičnih junakov, ob ogledu nikar 
ne hitite – naj vas prevzame minljiva 
krhkost ustvarjenega.
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Četrtek, 11. januar–petek, 12. januar • Kranjska Gora, FIS Podkoren

TEKMOVANJE SVETOVNEGA POKALA V ALPSKEM SMUČANJU ZA 
ŠPORTNIKE INVALIDE

Organizator: Mednarodni paraolimpijski komite, info: mojca.matko 
@hit-alpinea.si 

Četrtek, 11. januar • Kranjska Gora, Ramada Resort Hotel, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 12. januar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

DANNY AND THE BAD RATS

Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 13. januar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

GALA DANCE ORCHESTRA

Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 13. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

CARLO GOLDONI, BELANSKI IMPRESARIJ 

Komedija v izvedbi KD Bohinjska Bela Gledališče Belansko, prodajno 
mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (1 uro pred predstavo)

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora,  
info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Torek, 16. januar • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Četrtek, 18. januar • Kranjska Gora, Ramada Resort Hotel, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Četrtek, 18. januar • Kranjska Gora, knjižnica Kranjska Gora, ob 19.30

PREDSTAVITEV KNJIGE AVTORICE MOJCE GUBANC: ZMAGOVITA SMUČINA

Organizator: Knjižnica Kranjska Gora,  
info: katarina.plasin@knjiznica-jesenice.si

Petek, 19. januar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

ALPSKA KONVENCIJA

Odprtje fotografske razstave 

Organizator: GMJ – SPM in Alpska konvencija, info: info@planinski-
muzej.si, 08 380 67 30

Petek, 19. januar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

MUZEJSKI VEČER: JANEZ PRETNAR – PATAGONIJA

Organizator: GMJ – SPM in Alpska konvencija,  
info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Petek, 19. januar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
od 20.00 dalje

SLOVENSKI VEČER & HIŠNI ANSAMBEL AVSENIK

Večer narodno-zabavne glasbe:  
Brezplačna pogostitev // 20.00–22.00; večer narodno-zabavne glasbe 
// 21.00 in 22.30 

Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Petek, 19. januar • Kranjska Gora, center, od 10.00 dalje

NOČNI ŠPRINT PO ULICAH KRANJSKE GORE

10.00–13.00 Šola teka; 14.00–19.00 Tekmovanje v šprintu po ulicah 
Kranjske Gore; 19.00 Ujemi Petro Majdič!; 20.00 Predstavitev ekip 
svetovnega pokala; 21.00 Bečo & Company

Organizator: Turizem Kranjska Gora, info: info@kranjska-gora.eu,  
04 580 94 40

Sobota, 20. januar–nedelja, 21. januar • Rateče - Planica, Nordijski 
center Planica, od 9.30 dalje

FIS SVETOVNI POKAL V TEKU NA SMUČEH

Sobota, od 10.30 dalje: ženske – šprint klasično; moški – šprint klasično 
Nedelja, od 9.30 dalje: ženske – 10 km klasično; moški – 15 km klasično

Organizator: SZS, OK Planica, info: planica@sloski.si, http://www.planica.si/ 

Sobota, 20. januar–nedelja, 21. januar • Rateče - Planica, Nordijski 
center Planica, od 9.00 dalje

FIS CELINSKI POKAL V SKOKIH – ŽENSKE

Organizator: OK Planica, info: planica@sloski.si, www.planica.si 

Sobota, 20. januar–nedelja, 21. januar • Rateče - Planica, Nordijski 
center Planica, od 12.00 dalje

FIS CELINSKI POKAL V SKOKIH – MOŠKI

Organizator: OK Planica, info: planica@sloski.si, www.planica.si 

Sobota, 20. januar–nedelja, 21. januar • Rateče - Planica, Nordijski 
center Planica, 9.00–14.00

SVETOVNI DAN SNEGA

Brezplačne vodene aktivnosti na snegu in brezplačna izposoja opreme

Organizator: SZS, OK Planica, info: planica@sloski.si 

Sobota, 20. januar • Kranjska Gora, smučišče Podles

5. MINI POKAL VITRANC (PRVO TEKMOVANJE)

Organizator: ASK Kranjska Gora, info: 04 5885 302, 051 354 041

Sobota, 20. januar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.30 in 24.00

GRAN GALA DELLE PRINCIPESSE

Varietejski spektakel

Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Ponedeljek, 22. januar • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
ob 16.00

januar 2018
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januar 2018

NA VRHU GORA, BLIZU NEBA

Voden ogled občasne razstave o svetlobnih pojavih v gorah in njiho-
vem nastanku z zanimivimi fizikalnimi poskusi

Organizator: GMJ – SPM in Goran Ilič, info: neli.stular@planinskimuzej.si, 
08 380 67 32

Torek, 23. januar • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Četrtek, 25. januar • Kranjska Gora, Ramada Resort Hotel, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Petek, 26. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

ALAN AYCKBOURN, LJUBEZEN DRUGE POLOVICE

V izvedbi Ta bol' teatra KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, prodajno 
mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (1 uro pred predstavo) 

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora,  
info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673

Petek, 26. januar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel, od 
20.00 dalje

IRISH PARTY & BEER BELLY

Tematska zabava. Brezplačna pogostitev // 20.00–22.00; tematska 
zabava // 21.00 in 22.30

Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Sobota, 27. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 15.30, 17.00, 
19.00 in 21.00

MOJ KINO

Prodaja vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom Kranjska Gora 
(1 uro pred filmom)

Vampirček, sinhronizirano // 15.30; Bikec Ferdinand, sinhronizirano  
// 17.00, Največji šovmen // 19.00; Potnik // 21.00

Organizator: Moj kino, info: www.mojkino.si 

Sobota, 27. januar • Mojstrana, OŠ 16. decembra, ob 19.00

KLAPE ZVONIMIR 

Prodaja vstopnic: Slovenski planinski muzej 

Organizator: TD Dovje Mojstrana, info: info@mojstrana.com

Sobota, 27. januar • Kranjska Gora, jezero Jasna, 7.00–17.00

LEDENA TROFEJA NA JEZERU JASNA

Organizator: Extrem, info: vito.babuder@extrem.si

Sobota, 27. januar • Rateče - Planica, NC Planica, ob 11.00 

1. MARATON PLANICA (MARATON TAMAR)

Organizator: PD Rateče - Planica, info: Mezek 041 479 874,  
Brudar 031 584 292

Sobota, 27. januar–nedelja, 28. januar • Kranjska Gora, smučišče, od 
9.00 dalje

ELANOV DRUŽINSKI DAN NA SNEGU

Organizator: Šport Bernik in Elan, info: info@intersport-bernik.com, 
04 588 47 90, 051 63 55 46, www.intersport-bernik.com 

Sobota, 27. januar • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

BOMB SHELL

Organizator: Hit, d. d., info: marketing.korona@hit.si ali 04 587 80 00

Nedelja, 28. januar • Kranjska Gora, smučišče, od 10.00 dalje 

ZIMSKI ČAROBNI DAN

Organizator: Zavod Zaupanje, info: info@carobnidan.si,  
www.carobnidan.si

Nedelja, 28. januar • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 19.30

ALAN AYCKBOURN, LJUBEZEN DRUGE POLOVICE

V izvedbi Ta bol' teatra KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora, prodajno 
mesto vstopnic: Ljudski dom Kranjska Gora (1 uro pred  
predstavo)

Organizator: KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora,  
info: kpd.jlavtizar@gmail.com ali 031 367 673 

Torek, 30. januar • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sreda, 31. januar • Kranjska Gora, Liznjekova domačija, ob 16.00

PEKA KRUHA V KRUŠNI PEČI IN IZDELAVA MASLA V PINJI

Etnološka delavnica

Organizator: GMJ, info: neli.stular@planinskimuzej.si,  
muzej.liznjek@gmj.si, 04/58 81 999

Četrtek, 1. februar • Kranjska Gora, Ramada Resort Hotel, ob 17.30

ALPSKA JOGA

Organizator: Ana Pirih, info: anapirih@gmail.com, 031 416 180

Sobota, 3. februar–nedelja, 4. februar • Rateče - Planica, Nordijski 
center Planica, od 9.00 dalje

FIS CELINSKI POKAL V SKOKIH IN NORDIJSKI KOMBINACIJI – MOŠKI

Organizator: OK Planica, info: planica@sloski.si, www.planica.si 

RAZSTAVE

STALNA RAZSTAVA: VZPON NA GORO

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice, Slovenski planinski muzej, 
info: Slovenski planinski muzej 08 380 67 30, info@planinskimuzej.si 



 

Izberite svoje letošnje dariloČetrt leta zastonj – 25 %
Dragi naročniki, v letu 2018 bo izšlo 105  
številk Gorenjskega glasa. Cena ene številke 
je 1,85 evra, celoletna naročnina brez  
popusta znaša 194,25 evra. 

Ob plačilu letne naročnine vam priznamo  
kar 25-odstotni popust, kar pomeni  
prihranek v višini 48,56 evra, za letno  
naročnino pa boste odšteli le 145,69 evra!

To pa še ni vse: poleg plačila letne naročnine  
boste  v naši avli lahko tudi popili kavico ter 
izbrali eno od petih daril (na fotografiji).

Vabljeni na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4 v Kranju (poleg lekarne in nebotičnika, 
nasproti glavne avtobusne postaje)  
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure. Se vidimo!
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Popust in darilo veljata le za fizične osebe.  
Daril ne pošiljamo po pošti. Količina daril je omejena.

majica

MELANDA
Marijan Peternelj

Cena: 15 Eur

Marijan Peternelj: 
Melanda

Erika Jesenko:
Recepti za vse  

letne čase

avtomatski  
dežnik

kava  
Barcaffe  

250 g

BEGUNJE, Zapuže 10b, (tovarna Sukno) 

KRANJ, Koroška cesta 2, (Stara pošta)

04 532 57 75

04 231 67 61 postelja.com

V mesecu januarju ob nakupu:
1 izdelka -20% popust

2 izdelkov -25% popust
3 ali več izdelkov -30% popust

*velja ob nakupu z gotovino
*popusti ne veljajo za lesene dele

Večji nakup,
višji popust!

VOLNENA ODEJA + VZGLAVNIK

99€
222€
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