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Tokrat bo naš izlet čebelarsko obarvan. Pot nas bo vodila čez Jezersko in av-
strijsko Koroško v Slovenj Gradec, kjer deluje edini evropski medičar in svečar 
s tradicijo iz leta 1757. Prikazali nam bodo, kako izdelujejo sveče in lectova 
srca. Vmes boste lahko pokusili ekološke medenjake, brezalkoholno staroslo-
vansko pijačo in medeno žganje. Nato se bomo odpeljali na Kope, kjer nam 
bodo v humorističnem šovu prikazali, kako so včasih opravljali  
gozdarska opravila s starimi orodji. Vmes bo tudi „holcerska“ 
malica – pohorski lonec. Domov se bomo odpeljali skozi Sa-
vinjsko dolino in se ustavili v Mozirju, kjer nam bo čebelar 
prikazal, kako vzgaja čebele, spoznali boste, katere rastline 
dajo največ medu, nekaj izdelkov boste lahko tudi pokusili.

Vabljeni.

Cena izleta je 34 evrov in vključuje:  
prevoz, ogled izdelave medenih sveč in lectovih src, hudomušno  
predstavitev gozdarskih opravil, obisk čebelarja, degustacijo medu, kosilo in DDV.

Odhod avtobusa: ob 6.30 z AP Radovljica, ob 6.55 z AP Creina Kranj, 
ob 7.05 z AP Mercator Primskovo, ob 7.25 z AP Škofja Loka. 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite  
osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Koroška in čebelice
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IZLET / 9. maja 2018

 Za odjave, ki  prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

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.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

                        + poštnina

12 50
EUR

Med mesnimi jedmi 
so vedno bolj 
priljubljene tiste 
z belim mesom in 
perutnino. V knjigi 
je kar 122 receptov 
za jedi s piščančjim 
in puranjim mesom 
– od prigrizkov, 
hladnih predjedi, 
juh, enolončnic, 
do zanimivih, 
inovativnih  
glavnih jedi.

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.

www.gorenjskiglas.si

Založba Kmečki glas

Jedi
s perutnino

Andrej Goljat

122
receptov

144 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava
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MARJANA AHAČIČ, ODGOVORNA UREDNICA

Za nedeljo, 3. junija 2018, so razpisane volitve v Državni 
zbor Republike Slovenije.
Uredništvo Zgornjesavca bo v času volilne kampanje sa-
mostojno odločalo o objavah z volilno vsebino, v presoji 
uredništva oziroma odgovorne urednice bo izbor tem, so-
govornikov, selekcija dogodkov, upoštevano bo pravilo in-
formativne pomembnosti. Spoštovali bomo določila o volil-
ni kampanji, ker je Zgornjesav'c lokalni časopis za občino 
Kranjska Gora, bomo predstavljali kandidatne liste oziroma 

kandidate z območja občine Kranjska Gora. V času volilne 
kampanje ne bomo objavljali strankarskih sporočil za jav-
nost, nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katere 
bomo presodili, da vsebujejo predvolilna sporočila oziroma 
navijajo za to ali ono politično stranko, listo ali kandida-
ta. Zavrnili bomo objave vsem, ki bodo popravke poskušali 
izrabiti za volilno kampanjo. V času volilne kampanje ne 
bomo objavljali svetniških mnenj. 
Organizatorjem volilne kampanje bomo v skladu z veljav-
nim cenikom zagotovili enake pogoje za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil. Vsa plačana obvestila, propagan-
dna sporočila ter predstavitveni članki in pogovori bodo v 
časopisu posebej označeni in razpoznavni kot propagandno 
volilno sporočilo. Volilna propagandna sporočila bodo v 
primeru prevelikega števila naročil na prvi in zadnji stra-
ni časopisa objavljena največ v velikosti ene osmine strani, 
spoštovali bomo vrstni red naročil.
V času volilne kampanje bo izšla še ena številka Zgornje-
savca, in sicer 1. junija.

Zgornjesav'c pred  
volitvami

Občina Kranjska Gora na podlagi zakona o volilni in referen-
dumski kampanji objavlja pogoji za pridobitev pravice do upo-
rabe plakatnih mest v času predčasnih volitev poslancev v dr-
žavni zbor RS. Pogoji so objavljeni na spletni strani občine.

Volitve poslancev v državni zbor

OBČINA KRANJSKA GORA,  
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora  

objavlja: 

JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

PREDMET RAZPISA:
1.  Trosobno stanovanje s površino 96,20 m2,  

v objektu Koroška ulica 2, Kranjska Gora
2.  Enosobno stanovanje s površino 39,59 m2  

v stanovanjski hiši Dovje 41
3.  Enosobno stanovanje s površino 31,76 m2  

v stanovanjski hiši Dovje 41
4.  Dvosobno stanovanje s površino 49,44 m2  

v stanovanjski hiši Dovje 41

Celotno besedilo razpisa z razpisnimi pogoji je objavljeno na 
spletni strani Občine Kranjska Gora na naslovu: http://obcina.
kranjska-gora.si/, zavihek: informacije, zavihek: javni-razpisi,  
zavihek: oddaja neprofitnih stanovanj v najem in na oglasni de-
ski Občine.

Zainteresirani prosilci lahko razpisno dokumentacijo in dodatne 
informacije dobijo na sedežu Občine, soba 6, Alojz Jakelj, tel.  
04 5809 810.

Št. 3522-3/2018-1
Datum: 4. 5. 2018 ŽUPAN
 Janez Hrovat
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DELAVNICA:  
URE IN OVE ZA OBČANE OBČINE 

KRANJSKA GORA
(URE – učinkovita raba energije, OVE – obnovljivi viri energije)

KRAJ: sejna soba Občine Kranjska Gora,  
Kolodvorska 1b, Kranjska Gora

DATUM IN URA: četrtek, 10. maja 2018, ob 18.00

PROGRAM

18.00 Registracija udeležencev
18.10 Uvodni pozdrav, Anton Pogačnik, direktor LEAG

18.15  Optimalna izbira ogrevalne naprave 
Andrej Svetina, energetski svetovalec mreže ENSVET

18.30  Toplotne črpalke  
mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže 
ENSVET

18.45  Težave z vlago in plesnijo v bivalnih prostorih  
Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET

19.00   Pomen kakovosti zunanjega in notranjega zraka 
Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET

19.15  Finančne spodbude EKO Sklada, slovenskega 
okoljskega javnega sklada 
mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže 
ENSVET 

19.30 Razprava 

Delavnica je brezplačna. Udeleženci bodo imeli tudi  
možnost individualnega brezplačnega neodvisnega  

energetskega svetovanja.
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Pričenja se mesec maj, mesec mladosti, 
razcveta in novega življenja. Tudi nara-
va se je prebudila in si bo v mesecu, ki 
je pred nami, opomogla sama in morda 
tudi nekoliko z našo pomočjo. Prav žle-
dolomi, teža snega in veter so naredi-
li pravo opustošenje v naših gozdovih, 
sadovnjakih in tudi na vrtovih v celotni 
občini. Vendar predvsem v gozdovih ne 
poskušajte postoriti vsega sami, saj je 
marsikdaj prenevarno, poškodovano 
drevje na težkih terenih in čiščenje in 
spravilo zahtevajo pomoč strokovnjaka.
Ob tej priložnosti naj pohvalim vse 
krajevne skupnosti in društva, ki ste že 
in še boste pomagali pri urejanju naše 
okolice in organizirali že tradicionalne 
delovne akcije čiščenja in urejanja kra-
jev. Seveda pa ne morem mimo pohval 
vsem vam, ki se trudite, da bo naša 
občina prava oaza neokrnjene narave 
in urejenega življenjskega prostora. 
Saj poznate tist rek, da smo si naravo 
in tudi svet, v katerem živimo, samo 
izposodili od svojih vnukov. In tega se 
moramo še kako zavedati.
Prav vsako leto opažam izboljšanje 
stanja na področju divjih odlagališč in 
tudi sicer urejenost krajev ne zaostaja 

za najlepšimi evropskimi turističnimi 
destinacijami.
Mesec maj bo minil tudi v predvolil-
nem vzdušju, saj nas v začetku junija 
čakajo parlamentarne volitve. Prav 
zanimivo bo poslušati obljube in ideje 
o reševanju naše lepe dežele z ime-
nom Slovenija. Upam, da bo čim več 
kandidatov in strank videlo nujnost 
sonaravnega razvoja, vlaganja v turi-
stično infrastrukturo, ceste in seveda 
v pravilno usmerjanje in izobraževa-
nje naših mladih. Upajmo, da spet 
pridobi veljavo vrednota z imenom 
delo. Pa seveda poklici, ki so vedno 
bolj iskani, pa se zanje odloči le majh-
no število mladostnikov.
Prav mesec maj je zadnji resen šolski 
mesec in vsi, ki se trudite popraviti 
šolske ocene in učni uspeh, imate zdaj 
pravo priložnost. Skrbi za mlade posve-
čamo v občinskem svetu in na občini 
veliko pozornost. Prav pogoji dela, moti-
viranost učiteljev in sodelovanje s starši 
so osnovni pogoj za uspehe mladih.
Vsem drugim, ki ste ali še pošteno de-
late za svoj vsakdanji kruh, pa malce z 
zamudo čestitam za največji delavski 
praznik 1. maj.

In ker je mesec maj mesec ljubezni, 
se imejte vsaj malo radi. Samo ljudje, 
zadovoljni sami s seboj, lahko srečo in 
ljubezen delijo z drugimi. Želim vam, 
da si kljub napornemu tempu življe-
nja poskusite najti trenutek tudi zase 
in uživate ob prebujanju narave na 
pomladnem soncu, ki ga bo v mesecu, 
ki prihaja, v izobilju.

Vaš župan Jani Hrovat

Drage občanke, spoštovani občani

MARJANA AHAČIČ

Občinski svet je na svoji zadnji seji 
konec marca potrdil prvi rebalans 
proračuna občine za letošnje leto. Kot 
je v pojasnilu svetnikom navedla Mo-
nika Jakelj, so v predlogu proračuna 
na prihodkovni strani predvideli za 
336.230 evrov višje prihodke, in sicer 
na račun višjega sofinanciranja in-
vesticij in na račun višjega načrtova-
nega prihodka za sanacijo naravnih 
nesreč. Občina pričakuje še prihodek 
Eko sklada za nakup električnega 
avtomobila, višje pa so tudi odme-
re nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč in pričakovana zbrana turi-
stična taksa, ki je bila višja že v lan-
skem letu.
"Na odhodkovni strani smo odhodke 
povečali za 216.456 evrov. Med večji-
mi investicijami oziroma projekti je 
načrtovani nakup električnega av-
tomobila, ob tem pa so med drugim 
vključena sredstva za konjeniške poti, 
obnovo kozolcev, odkup zemljišča za 
ureditev prehoda za smučarje tekače 
v Ratečah, avtobusna postajališča na 
cesti proti Vršiču, urejanje plazu na 
Belci in dodatne javne sanitarjie na 
Ledinah v Ratečah," je še povedala Mo-
nika Jakelj.

Na seji potrdili rebalans  
proračuna

V Liznjekovi domačiji v Kranjski Gori, ki 
sodi v okvir Gornjesavskega muzeja Je-
senice, so prejšnji torek odprli novo za-
nimivo gostujočo razstavo. Razstava z 
naslovom Etnologija, zbirke in prva vojna 
je posvečena stoti obletnici konca prve 
svetovne vojne. Razstavo so pripravili v 
Goriškem muzeju. V kulturnem progra-
mu so nastopili učenci Glasbene šole 
Jesenice. Novo razstavo so pripravili tudi 
v Slovenskem planinskem muzeju, kjer 
so v začetku meseca na ogled postavili 
razstavo, ki je nastala ob 70. obletnici de-
lovanja Gorske reševalne službe Bohinj. 
Razstava nosi naslov Čut do sočloveka in 
ljubezen do gora in je na ogled še do 7. 
maja.

Novi razstavi  
v muzejih
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Spoštovani! 

Na področju turizma in oddajanja sob turistom je bilo v zadnjih 
mesecih s strani države sprejetih veliko novosti, ki bistveno vpliva-
jo na poslovanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, soboda-
jalcev, kmetov, skratka vseh, ki sprejemajo turiste na prenočevanje. 

Dne 13. 8. 2017 se je začel uporabljati nov Zakon o prijavi prebiva-
lišča (Uradni list RS, št. 52/16), ki ureja obveznosti prijave in vodenja 
Knjige gostov …

Dne 15. 3. 2018 se je začel uporabljati nov Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki ureja obveznosti pobi-
ranja, evidentiranja in odvajanja turistične takse … 

Glede na trenutne izredno ugodne razmere, ki vplivajo na hiter ra-
zvoj turizma tudi v naši regiji, se vse več posameznikov odloča svoje 
proste prostore oddajati v turistične namene. Ob tem ni odveč ome-
niti, da je treba pred vpisom (oglaševanjem) svojih sob na npr. AiR 
BnB ali Booking ter oddajanjem turističnih kapacitet turistom,svojo 
dejavnost ustrezno registrirati (ustanoviti podjetje, s.p., sobodajalec 
ipd.) in urediti formalnosti za legalizacijo poslovanja (vpis AJPES, 
Upravna enota, Občina, VEM-točke, prijava na FURS …). 

Šele po uspešni registraciji tovrstne poslovne dejavnosti in prosto-
rov lahko subjekt začne sprejemati turiste na prenočevanje. 

Za pravilno in zakonsko skladno poslovanje je treba vedeti, da je 
gostitelj dolžan identificirati vsakega svojega gosta, ga vpisati v 
evidence (e-turizem, knjiga gostov in evidenca turistične takse) in 
v predpisanem roku nakazati pobrano turistično takso na poseben 
račun občine. Kaj so evidence in kako z njimi ravnati, pa v nadalje-
vanju … 

Aplikacija e-Turizem (AJPES)
Aplikacije e-Gost (policija) ni več. Deluje le aplikacija e-Turizem 
(AJPES). Ta aplikacija služi zbiranju in posredovanju podatkov o 
gostih in nastanitvah. Pri vnosu gosta pazite na zakonske roke, ki 
so izredno kratki!
V omenjeno aplikacijo ste dolžni ročno ali preko računalniškega 
vmesnika v 12 urah po prihodu vnesti prijavo gosta (ne glede na 
trajanje nastanitve). Zaradi omenjenega imate pred vpisom go-
sta pravico vpogledati v njegov osebni dokument. Pri vpisu gosta 
(sploh tujih državljanov) bodite previdni, saj odgovornost za pra-
vilni vnos podatkov nosite vi kot gostitelj.  
Če katerikoli gost nima ustreznega identifikacijskega dokumenta 
(potni list ali osebna izkaznica) ali vam ga ne želi izročiti, ga na biva-
nje ne smete sprejeti, o tem pa obvestite policijo. 
Omenjena aplikacija po vnosu gosta njegove podatke avtomatsko 
posreduje Policiji, Statističnemu uradu in občinam, tako da vam 
posebnih dodatnih prijav na te organe (tako kot v preteklosti) ni 
treba več izvajati. Trenutno so lahko izjema le občine, zaradi tega 
svetujemo, da na pristojni občini predhodno preverite način poro-
čanja in nakazovanja pobrane turistične takse. 
Ko gost vašo nastanitev zapusti, ste dolžni v roku 12-ih ur v e-Turi-
zem vpisati še datum in uro odhoda. 
Vsakršna zamuda pri vpisu prihoda in odhoda gosta je lahko pre-
poznana kot kršitev. 

Omenjena aplikacija e-Turizem podatke o gostih hrani 32 dni, če-
prav ste jih vi kot gostitelj dolžni hraniti najmanj eno leto. To pome-
ni, da si morate te podatke arhivirati na način (natisniti ali prenesti v 
elektronski arhiv), ki bo omogočal hrambo najmanj eno leto. 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Tel: 04 58 69 301, e-pošta: gregor.jarkovic@jesenice.si
internet: http://www.jesenice.si

KNJIGA GOSTOV IN TURISTIČNA TAKSA
OBVEZNOSTI GOSTITELJA

e-Turizem ni knjiga gostov in ni evidenca turistične takse, lahko pa si jo z računalniškim vmesnikom ali drugimi podpornimi programi 
nadgradite, da bo zadoščala definiciji knjige gostov in evidence turistične takse.   
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Knjiga gostov
Osnovna evidenca vsakega gostitelja je knjiga gostov, v katero 
morajo biti (z vsemi zahtevanimi podatki!) vpisani popolnoma vsi 
turisti (gostje), ki jih sprejmete na prenočevanje. 

Knjiga gostov vsebuje:
1) zaporedno številko prijave gosta,
2) ime in priimek,
3) datum rojstva,
4) spol,
5) državljanstvo 
6) številka in vrsta identifikacijskega dokumenta,
7) datum prihoda in odhoda gosta,
8) uro prihoda in odhoda gosta,
9) podatke za namen obračuna in plačila turistične takse.

Knjiga gostov se lahko vodi elektronsko ali fizično. Knjigo gostov 
lahko vodite preko določenega (lahko komercialnega) računal
niškega vmesnika ali ročno (npr. exel).  Ustrezno vodenje knjige 
gostov je zagotovljeno, ko je nabor podatkov tak, kot predvideva 
zakon (slika zgoraj) in ko je zagotovljeno ustrezno časovno arhivi
ranje podatkov o gostih. 

Evidenca turistične takse:
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki so jo dolžni pla
čevati gosti. Gostitelji so jo dolžni gostu zaračunati, vnesti v evi
denco in jo v roku nakazati na poseben račun občine.  

Gostitelji nimajo popolnoma nobene diskrecije odločanja, komu 
bodo zaračunali turistično takso in komu oprostili. V celoti so dol
žni izvajati obveznost, kot jo predpisuje zakon. 

Evidenca turistične takse vsebuje:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
– znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta in
–  razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela 

turistične takse. 

Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot 
evidenca gostov.

Podatki v evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posame
znega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenoče
vanja.

Evidenca turistične takse je potrebna zaradi transparentnega 
manipuliranja s pobrano turistično takso. Turistično takso ste 
dolžni zaračunati za vsakega gosta posebej, jo ustrezno eviden

tirati in v predpisanem roku nakazati na poseben račun občine. 
Torej, ko takso zaračunate, jo morate vpisati v evidenco, za vsa
kega gosta posebej. 

Glede na nove višine takse, ki bodo veljale v prihodnje, je po
trebno natančno poznavanje, koliko takse je turist dolžan pla
čati. Ta podatek si pridobite na občini. Prav tako je potrebno na
tančno vedeti, kdo je upravičen do polovičke in komu je treba 
takso opravičiti v celoti. Razlog oprostitve je potrebno vpisati 
v evidenco turistične takse, ki se (lahko) vodi v okviru knjige 
gostov (slika zgoraj). 

Turistično takso seveda zaračunate tudi v primeru, ko v vaših 
nastanitvah turist biva brezplačno. Pobrano turistično takso ste 
dolžni nakazati do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

V vsakem primeru pa vam svetujemo, da se na svoji pristojni 
občini pozanimate, na kakšen način je občina uredila obvezno 
mesečno poročanje in nakazovanje turistične takse. 

 

Ukrepi inšpekcije:

Poizvedovanja inšpektorja se po navadi opravijo brez vedno
sti zavezanca. Obisk inšpektorja pa je največkrat napovedan. 
Pred obiskom inšpekcije vam svetujemo, da preverite, ali imate 
zgoraj omenjene evidence urejene, kot predvidevajo predpisi. 
Torej, inšpektor bo ob obisku zahteval knjigo gostov in eviden
co turistične takse (ki se lahko vodita kot ena evidenca). Knjigo 
gostov z evidenco turistične takse lahko hranite fizično (natis
njene mesečne sezname) ali pa si arhiv uredite elektronsko. 

Vse zavezance obveščamo, da bomo v sodelovanju z Občino 
redno pregledovali evidence poslanih mesečnih poročil in 
rednost pošiljanja leteh, pregledovali evidence eTurizem, 
blagajniške izpiske in se na sume nepravilnosti odzvali z in
špekcijskim pregledom poslovanja pri konkretnem zavezancu. 
Poslovanje bomo preverjali tudi za več let nazaj. Razna prever
janja se vršijo tudi preko spletnih oglaševalskih servisov in dru
gih javno dostopnih vsebin. 

Istočasno bomo naključno ali na podlagi prijave preverjali do
slednost in pravilnost pobiranja in računanja turistične takse. 
Zoper zavezance, pri katerih bodo ugotovljene nepravilnosti, 
bomo ukrepali skladno z določili, ki določajo inšpekcijske in 
prekrškovne postopke.   

Za dodatna pojasnila ali zaradi morebitnih nejasnosti smo vam 
na voljo. 

 Mag. Gregor JARKOVIČ,
 občinski inšpektor
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Z namenom tudi med občani pre-
veriti, kakšne so njihove izkušnje z 
zdravstvenimi storitvami v domačem 
zdravstvenem domu v Kranjski Gori, je 
občina v prvi polovici marca naročila 
izvedbo raziskave o zadovoljstvu s sto-
ritvami Zdravstvenega doma Kranjska 
Gora oziroma ambulante v Mojstrani.
Na vprašanje, kaj bi bilo najbolj nujno 
urediti v zdravstvenem domu, je naj-
več vprašanih odgovorilo, da bi bilo 
treba zagotoviti več zdravnikov. "Želijo 
si, da bi se uvedel sistem naročanja po 
telefonu, kjer bi se dosledno oglaša-
li na telefon, da bi se zagotovil stalen 
zdravnik in da se zdravniki ne bi toliko 
menjali," je med drugim ugotovljeno 
v povzetkih raziskave, ki jo je občina 
opravila tudi zaradi pritožb občanov.
Ti si glede na raziskavo želijo tudi, 
da bi bil zdravnik v Kranjski Gori pri-

soten tudi ob koncih tedna. "Navedli 
so še, da bi morali zaposleni v zdra-
vstvenem domu spremeniti odnos do 
pacientov, skrajšati čakalne dobe za 
obisk pri zdravniku, zagotoviti daljši 
in konstantni delovni čas ambulant in 
zagotoviti parkirna mesta za pacien-
te. Sodelujoči v raziskavi tudi menijo, 
da bi morali paciente bolj strokovno 
obravnavati, zagotoviti pediatra in 
upoštevati naročeno uro obiska pri 

zdravniku," je še zapisano v povzetkih 
raziskave. Kot so poudarili izvajalci, so 
pri anketiranju skušali zajeti sodelujo-
če iz vseh starostnih razredov, vendar 
prevladujejo odgovori starejših, saj se 
ti po eni strani najpogosteje oglašajo 
na telefon (anonimna raziskava je bila 
opravljena po telefonu), obenem pa so 
prav starejši tudi najpogostejši uporab-
niki storitev zdravstvenega doma. Za-
nimivo je tudi, da skoraj tretjina vseh, 
s katerimi so anketarji vzpostavili stik, 
uporablja storitve v drugih krajih, zu-
naj občine Kranjska Gora.
Občina Kranjska Gora se intenzivno 
ukvarja z urejanjem situacije. Tako so 
se na sestanku s predstavniki Zdra-
vstvenega doma Jesenice, v katerega 
okvir sodi tudi kranjskogorski zdra-
vstveni dom, dogovorili, da si bo zdra-
vstveni dom prizadeval, da še to po-
mlad zagotovi tretjo medicinsko sestro 
v ambulanti v Kranjski Gori.

Uporabnike povprašali o zadovoljstvu  
s storitvami v zdravstvenem domu
Tudi v Kranjski Gori se tako kot po številnih krajih v Sloveniji soočajo s težavami, 
ki so posledica pomanjkanja zdravnikov.

Na sestanku s predstavniki 
Zdravstvenega doma Jesenice,  
v katerega okvir sodi tudi 
kranjskogorski zdravstveni 
dom, je bilo dogovorjeno, da si 
bo zdravstveni dom prizadeval,  
da še to pomlad zagotovi tretjo 
medicinsko sestro v ambulanti  
v Kranjski Gori.

KARMEN SLUGA

Kegljači Kegljaškega kluba Kranjska Gora 
so po zaključku lige na domačem keglji-
šču na Jesenicah organizirali klubsko pr-
venstvo. Odigrati so morali štiri nastope 
po 120 lučajev. Z največ podrtimi keglji 
skupno je zmagal Boštjan Kos, drugi je 
bil Dušan Juko, tretji pa Drago Filipaj. S 
tem so končali tekmovalni del sezone 
2017/2018.

Konec kegljaške  
sezone 

KARMEN SLUGA

Gasilci Gasilske zveze Kranjska Gora 
so se sestali na občnem zboru zveze 
in izvedli volitve za naslednje petletno 
obdobje. Potrdili so novo staro vodstvo. 
Predsednik zveze ostaja Robert Plav-
čak, namestnik predsednika Aleš Pe-
ternel, poveljnik Jožef Lavtižar in na-
mestnik poveljnika Franci Zima. Kot 
je povedal predsednik Robert Plavčak, 
se je lani upravni odbor sestal na sku-
paj osmih sejah. "Na področju financ 
smo skrbeli za gospodarno porabo. Pri 
tem naj poudarim predvsem uspešno 
nabavo rabljene gasilske lestve in raz-
delitev dodatnih občinskih sredstev 
za nabavo dveh manjših gasilskih vo-

zil za gasilska društva. Uspešno smo 
kandidirali za dodatna sredstva iz več 
razpisov Gasilske zveze Slovenije," je 
zadovoljen Plavčak. Poveljnik zveze 
Jožef Lavtižar je na občnem zboru zve-
ze strnil delo v preteklem letu. Opra-
vili so 62 intervencijskih posredovanj 
na območju občine Kranjska Gora, 
večinoma je šlo za požare v naravi. 
"Zelo dejavna je gasilska mladina, na 
kar moramo biti še posebno ponosni," 
pravi Lavtižar in dodaja: "Na vseh tek-
movanjih nivoja Gasilske zveze Kranj-
ska Gora, Gasilske zveze Gorenjske in 
Gasilske zveze Slovenije je tekmovalo 
115 ekip oz. 15 ekip več kot v letu 2016. 
Sodniki so pri tem opravili 49 sojenj 
na različnih tekmovanjih."

Novo staro vodstvo 

www.gorenjskiglas.si
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Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, bo sredi oktobra or-
ganiziral štiridnevni tečaj usposabljanja, na katerem bodo 
kandidate pripravljali na pridobitev certifikata gozdarskega 
sekača. Izvajalci del v gozdovih morajo biti namreč ustrezno 
usposobljeni: če opravljajo sečnjo, morajo imeti najmanj če-
trto stopnjo izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen 
ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Kot 
pojasnjujejo organizatorji, bo prvi dan tečaja potekal v uč-
nem centru v Bohinjski Bistrici, naslednji trije dnevi pa na 

terenu v gozdu. Udeleženci naj s seboj že prvi dan prinesejo 
lastne motorne žage z dodatno opremo in orodjem (klini, 
sekira, sekaški meter, osebna prva pomoč, oprema za vzdr-
ževanje motorne žage, polna posoda za gorivo in mazivo) in 
osebno varovalno opremo (zaščitna čelada z zaščitno mre-
žico in glušniki, zaščitne sekaške rokavice, sekaški čevlji ali 
sekaški škornji, zaščitne sekaške hlače z vlakni proti urezu). 
Tečaj se začne ob 8. uri. Cena Tečaja je 350 evrov, za člane 
Strojnega krožka Bled velja desetodstotni popust.

Jeseni tečaj za sekače

Turizem je alpskemu prostoru poma-
gal do relativne blaginje. V številnih 
regijah sicer še vedno predstavlja po-
memben, če ne osrednji vir prihod-
kov, toda obenem botruje tudi števil-
nim izzivom, denimo pretiranemu 
izkoriščanju gorskega prostora in ne-
nadzorovani rasti. Skorajda nepregle-
dne množice gostov, glasni in razpo-
sajeni uživači ter na videz brezkončna 
pločevinasta kača, ki se po gorah vije 
ob koncih tedna, v številnih krajih ne-
tijo vse večje dvome domačinov in do-
mačink o smotrnosti turizma.
Kako razvijati turizem, ki bo temeljil 
na razvoju celovite ponudbe, ki vklju-
čuje endogene razvojne potenciale? 
Kako lahko goste, domačine in za-
časne prebivalce vključimo v skupno 
prihodnost turističnega območja? 
Na kakšen način učinkovito mreži-
ti turizem, kmetijstvo, kulturo, obrt 

in izobraževanje v okviru naravnih 
danosti? Kakšne oblike ponudb bodo 
koristne tako za turiste kot za lokal-
ne prebivalce? Kakšno ravnovesje 
prinese blaginjo celotni regiji? In ne 
nazadnje – kdo pravzaprav spreje-
ma in udejanja odločitve? Vsem tem 
vprašanjem bo posvečena letna stro-

kovna konferenca Alpski turizem: 
Vključujoč kakovost življenja! Pote-
kala bo 25. in 26. maja 2018 na Bledu 
v Sloveniji. Letno konferenco organi-
zirajo skupaj omrežje občin Poveza-
nost v Alpah, Mednarodna komisija 
za varstvo Alp CIPRA International in 
CIPRA Slovenija.

Med željami po oddihu in pritiski  
na gorska območja
Malo je področij, ki bi tako razvnela javno razpravo, kot jo alpski turizem.  
Ideje in mnenja o tem vprašanju si bo mogoče izmenjati konec maja na Bledu, 
kamor vabita CIPRA International in omrežje občin Povezanost v Alpah.

Turizem je alpskemu prostoru pomagal do relativne blaginje. V številnih regijah sicer še 
vedno predstavlja pomemben, če ne osrednji vir prihodkov, toda obenem botruje tudi 
številnim izzivom. / Foto: Gorazd Kavčič

Konferenco z naslovom Alpski 
turizem: Vključujoč kakovost 
življenja!, ki bo konec maja 
na Bledu, organizirata CIPRA 
International in omrežje občin 
Povezanost v Alpah.
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Gradbena dela za novo kolesarsko stezo in pešpot med Ra-
tečami in Planico bi se morala po pogodbi, ki jo je z Direk-
cijo RS za infrastrukturo sredi januarja podpisala Gorenj-
ska gradbena družba, začeti že konec januarja, projekt pa 
zaključen do sredine junija, a je letošnja dolga in s sne-
gom bogata zima projekt nekoliko zavlekla. Kot je povedal 
kranjskogorski župan Janez Hrovat, je občina že odkupila 
vsa zemljišča za to 840 tisoč evrov vredno investicijo, zdaj 
pa upajo, da se bodo dela vendarle kmalu začela.
Kolesarska steza s pešpotjo ob cesti v Planico je, kot pou-
darja podžupan Kranjske Gore Bogdan Janša, eden najbolj 
pričakovanih projektov v tem delu Gorenjske. "Ko kolesarji 
pridejo iz smeri Kranjske Gore proti Ratečam, se znajdejo 
na nevarni in zelo prometni cesti proti Planici, enako je ve-
ljalo za pešce," dosedanje razmere za obisk Planice opisuje 
podžupan Janša. "Nova kolesarska povezava bo tudi ob ve-
likih prireditvah velikega pomena, saj bo omogočila tudi 
intervencijskim vozilom, da v dolino nemoteno dostopajo 
in izstopajo iz nje." 
"Ob takšnem številu kolesarjev, ki poleti iz leta v leto nara-
šča, je kolesarska steza za kolesarje nujna, zato je bomo v 
Planici veseli," pravi vodja nordijskega centra Jure Žerjav. 
Potrjuje, da je center postal prava turistična atrakcija tudi 
ob dnevih brez posebnih prireditev. "Na velikonočni pone-

deljek, ko je bilo lepo vreme, smo našteli več kot tisoč obi-
skovalcev. Lani avgusta pa smo jih šteli na sončno soboto 
in jih našteli več kot dva tisoč," pravi. 
Kolesarsko stezo pa bi, kot pravi Bogdan Janša, radi vzpo-
stavili tudi pred vstopom v Mojstrano, kjer bi je mora-
li zgraditi slaba dva kilometra. "Tam se morajo kolesarji 
vključiti na cesto, kjer je dovoljena hitrost devetdeset kilo-
metrov na uro. Da bi bilo kolesarjenje tudi tu varnejše, že-
limo kolesarsko stezo vzpostaviti vzporedno s cesto. Idejno 
zasnovo smo že izdelali, zdaj potekajo pogovori z lastniki 
zemljišč," še pojasnjuje Janša.

Steze še niso začeli graditi
V Kranjski Gori upajo, da se bodo dela za izgradnjo dva kilometra dolgega odseka 
kolesarske steze in pešpoti med Ratečami in Planico čim prej začela.

MARJANA AHAČIČ

Če bo šlo vse po načrtih novih lastnikov, to je družbe Alpe 
Adria turizem in camping, bo apartmajsko-gostinski objekt 
v Jasni, ki je bil po požaru leta 2006 na novo zgrajen in so ga 
lastniki skorajda vse od takrat prodajali, v letošnji poletni se-
zoni vendarle začel obratovati. Apartmajski objekt je skupaj 
z okoli deset tisoč kvadratnimi metri zemljišča in polovico 
jezera v zasebni lasti, nekdanji lastniki pa se z občino niso 
mogli dogovoriti o namembnosti: Kranjska Gora je želela na 
tej eminentni lokaciji gostinski objekt, lastniki pa apartmaje.
Kot kaže, je sedaj dosežen kompromis, saj lastniki načrtuje-
jo, da bodo v stavbi uredili osem apartmajev višje kategorije 
in kavarno v pritličju, uredili okolico in sanirali parkirišče. 
"Jasno bi predvsem radi povezali v celoto in odprli za javnost. 

Menimo namreč, da gre za enega najlepših kotičkov Slove-
nije," je povedal Dominik S. Černjak. "Želimo si ujeti vsaj del 
letošnje sezone, čeprav je dela še zelo veliko."

Nov lastnik objekta  
v Jasni

Objekt v Jasni ima novega lastnika, podjetje Alpe Adria turizem in 
camping. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tudi letos so v Mojstrani počastili dan Zemlje. V nedeljo, 
22. aprila, je skupina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost 
na Trgu olimpijcev spet pripravlja pestro dogajanje. Na 
trgu so med domačini in obiskovalci promovirali uporabo 
lokalnih pridelkov in izdelkov ter ponovno uporabo stvari, 
pripravili so prostor za izmenjavo semen in sadik, krajane 
pa so povabili, naj prinesejo, kar imajo doma odveč, in od-
nesejo, kar jih bo razveselilo. 
Uredili so tudi gospodinjski kotiček z idejami, kako upora-
biti različne stvari, na odru pa pripravili razstavo nagraje-
nih izdelkov učencev Osnovne šole 16. decembra Mojstra-
na, ki so aktivnosti ob dnevu Zemlje pripravili že v petek. 
Tako so si obiskovalci lahko ogledali nagrajene risbe, ki 

so jih ustvarili Lučka Mesec, Iva Poljanšek Žagar in Miha 
Kofler, za razstavo pa sta bili izbrani še risbi Maše Vidmar 
in Luka Lotriča.
Učenci razredne stopnje pa so pripravili plakate na temo varo-
vanja okolja. Nagrajena sta bila dva plakata. Prvi se je posvečal 
problematiki onesnaževanja vode. Med rešitvami, ki so jih po-
udarili mladi, so bili naslednji ukrepi: manj kupovanja okolju 
nevarnih snovi, v vodo ne mečemo smeti (organski odpadki), 
v vodo ne odlivamo odpadnega jedilnega olja, več smetnjakov 
na obalah. "Predvsem pa: razmišljaj z glavo," so napisali Ana, 
Katja, Sara, Ana, Lovro, Maks, Dora, Ida Asja in Katja.
Drugi plakat se je ukvarjal z onesnaževanjem plaž in mor-
ja. Naredili so ga Zoja, Tadej, Urban, Tamara, Blaž in Lucija. 
Organizatorji se zahvaljujejo vsem organizacijam in posa-
meznikom, ki so jim priskočili na pomoč pri prireditvi.

Dan Zemlje v Mojstrani
Skupina Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost je na Trgu olimpijcev ob dnevu 
Zemlje spet pripravlja pestro dogajanje.

Nagrajena plakata

... ter promovirali lokalne pridelke in izdelke.Pripravili so prostor za izmenjavo sadik ... 

Melita Djurič, gonilna sila prostovoljcev, ki skrbijo za okolje
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Pomlad se je že dodobra spustila tudi v 
hladnejše kotičke gorenjskih krajev in 
sončni žarki so iz hiberniranja na plan 
privabili mnoge živali – med njimi tudi 
marsikatero izmed slovenskih avtohto-
nih vrst kač, ki si bližino domovanja deli 
s človekom, opozarja Davor Ros, stro-
kovnjak za kače. "Kljub majhnosti deže-
le lahko z malo sreče v naravi opazimo 
katero od kar enajstih vrst, ki živijo na 
razmeroma majhnem področju in kar 
nekaj izmed teh vrst lahko opazimo tudi 
na Gorenjskem. Te se človeku praviloma 
umaknejo, hkrati se pa zaradi posegov v 
njihovo okolje zlahka zgodi, da zatavajo 
v naše domove, se pojavijo na dvorišču, 
kleti, garaži ali kjerkoli drugje … "
Kot pravi Ros, se je zaradi neupravi-
čenega slabega slovesa in neznanja 
v preteklosti kače velikokrat pobija-

lo, kar se dogaja še danes, zato Ros 
poziva, naj ljudje teh nepovabljenih 
obiskovalk ne ubijajo – kar je tudi pre-
povedano z zakonom – temveč naj po-
kličejo na pomoč strokovnjaka in po-
čakajo, da se žival varno, s čim manj 
stresa in nepoškodovano vrne nazaj v 
naravo, s čimer bodo prispevali k ra-
znolikosti habitata in populacije. 
"V ta namen že nekaj časa obstaja Ka-
čofon za intervencije v osrednjesloven-
ski regiji, v zadnjem času pa smo se 
po vsej Sloveniji razdelili prostovoljci z 
znanjem in izkušnjami, da rešimo čim 
večje število prostoživečih vrst, ki tako 
ali drugače zatavajo v bližino domov 
ali celo vanje. Intervencije so popolno-
ma brezplačne in prostovoljne narave, 
toda brez pomoči ljudi in njihovega 
klica na pomoč ne moremo nič," opo-

zarja Ros, ki je samo lani na širšem 
gorenjskem območju rešil in na varno 
prenesel nekoliko večje število živali 
kot leto poprej, ko se je številka gibala 
okoli trideset živali. "Nedvomno jih je 
s posredovanjem ljudi lahko rešimo še 
več in prepričan sem, da bo tudi letos 
tako," je optimističen.
Ko torej opazite kačo, ki je zatavala v 
vaš dom ali se zadržuje v neposredni 
okolici, pokličite na telefonsko števil-
ko 070 571 273. Davor Ros obljublja, da 
bo v najkrajšem možnem času prišel 
do vas in žival odnesel na varno. Nanj 
se lahko obrnete tudi z drugimi vpra-
šanji v zvezi s kačami ali se oglasite 
pri njem doma, kjer si lahko ogledate 
tudi marsikatero drugo tujerodno vr-
sto in domov odidete z nekaj novega 
znanja.

Pomoč za kače, ki zatavajo v domove
Kače se človeku praviloma umaknejo, a se zaradi posegov v njihovo okolje 
vendarle zgodi, da zatavajo v domove, se pojavijo na dvorišču, v garaži ali kleti.

MARJANA AHAČIČ

Divji petelin in ruševec, značilna prebivalca gorskih gozdov 
in območij tik nad gornjo gozdno mejo v Triglavskem naro-
dnem parku, sta v obdobju parjenja še zlasti privlačna za opa-
zovanje in fotografiranje. Takrat, v času od aprila do junija, 
se na posebej določenih stalnih mestih, rastiščih, teritorialni 
samci spopadajo z vsiljivci in tako branijo izbrani prostor.
"Povzročanje nemira zaradi želje po opazovanju ali fotografi-
ranju živali se na nekaterih rastiščih divjega petelina in ru-
ševca iz leta v leto tudi stopnjuje. Da bi živalim zagotovili kar 
najbolj nemoteno opravljanje osnovnih življenjskih funkcij, 
vas prosimo, da ne obiskujete območij rastišč," so sporočili 
s Triglavskega narodnega parka. "V obdobju razmnoževanja 
divjega petelina in ruševca, valjenja ter vodenja mladičev bo 
na najbolj z obiskovanjem obremenjenih rastiščih tudi po-
ostren nadzor naravovarstvenih nadzornikov TNP, ki bodo 
ukrepali skladno s pooblastili. Ohranitev obeh značilnih 
predstavnikov iglastih gozdov je namreč odgovornost nas 
vseh in je mogoča le ob zavedanju, da je mir za prenekatere 
živali prostoživečih vrst življenjskega pomena."

Kot še pojasnjujejo na TNP, so v tem času živali tudi najbolj 
občutljive na prisotnost človeka in vznemirjanje, ki ga pov-
zročajo posamezniki z namernim in nepredvidljivim obi-
skovanjem nekaterih rastišč ter dolgotrajnim, pogosto tudi 
večdnevnim zadrževanjem v njihovi neposredni bližini. S 
tem se lahko zmanjša uspešnost gnezdenja, vznemirjene 
živali pa trošijo prepotrebno energijo, ki je v tem času zara-
di omejenih virov hrane ne morejo nadomestiti. To velja še 
zlasti za letošnjo zimo, ki je živalim z zajetno in dolgotrajno 
snežno odejo še dodatno zaostrila pogoje za preživetje. 

Ne vznemirjajte  
divjega petelina

Divji petelin



Občina Kranjska Gora tudi v letu 2018 
sodeluje v projektu Proč z invazivkami, 
ki ga izvaja Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske. Projekt obravnava tematiko 
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, 
ki lahko povzročajo gospodarsko škodo 
in negativne vplive v naravnem oko-
lju. Na območju občine so med najbolj 
razširjenimi vrstami japonski dresnik 
(na sliki), kanadska in orjaška zlata 
rozga, žlezava nedotika, zelo alergena 
pelinolistna žvrklja – bolj znana kot 
ambrozija, opažen je bil tudi zelo ne-
varni orjaški dežen. Ker je kranjsko-
gorska občina v primerjavi z drugimi 
občinami v Sloveniji še relativno malo 
zaraščena s tujerodnimi invazivnimi 
rastlinami, je še čas, da ukrepamo in s 
tem dejansko rešimo marsikatero ze-
mljišče, poudarjajo na Razvojni agen-
ciji Zgornje Gorenjske.
"V okviru letošnjih projektnih aktiv-
nosti predvidoma junija načrtujemo 
terensko predstavitev odstranjevanja 
z izvedbo akcije odstranjevanja inva-
zivk. Nadaljevali bomo posodabljanje 
inventarja rastišč invazivnih rastlin. 
Da bodo o tej tematiki obveščeni tudi 
učenci, bomo septembra organizira-
li tudi predavanja oz. izobraževanja 
na osnovnih šolah v Kranjski Gori in 
Mojstrani, v načrtu pa je tudi izvedba 
delavnice o uporabnosti japonskega 
dresnika," je povedal Ambrož Černe iz 
razvojje agencije.
"Ker ste občani tisti, ki domači kraj naj-
bolje poznate, vas naprošamo, da loka-
cije s tujerodnimi invazivnimi vrstami 
javite na Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske (Ragor), na številko 04 581 
34 18 ali po elektronski pošti na naslov 
ambroz.cerne@ragor.si. Prav tako pa 
pozivamo vsa društva in posameznike, 
ki bi želeli sodelovati pri akciji odstra-
njevanja invazivk, da se javite na zgo-
raj omenjeno številko ali elektronski 
naslov. Natančna lokacija in datum 
akcije bosta znana naknadno. Izvedbo 
projekta Proč z invazivkami omogoča in 
financira Občina Kranjska Gora.

Proč  
z invazivkami

Japonski dresnik

Alpska cesta 43 I 4248 Lesce I www.avtomony.si I T: 04 53 53 805

S U Z U K I  V I TA R A
S SISTEMOM ALLGRIP

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO₂: 4,0-5,7 l/100km in 106-131 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0558 g/km, trdi delci: 
0,00024-0,00129 g/km, število delcev: 0,098-3,160 E11/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO₂ iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku 
o varčni porabi goriva in emisijah CO₂, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.

U Ž I VA J  V VO Ž N J I

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

VOZILA NA ZALOGI
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URŠA PETERNEL

Med 19. in 25. aprilom je v dvorani jeseniškega gledališča 
potekal Čufarjev maraton, od lani skupen (spomladanski) 
projekt Gledališča Toneta Čufarja Jesenice in območne iz-
postave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (JSKD). Maraton je kot območno srečanje gleda-
liških skupin namenjen predstavitvi gledališke produkcije 
zadnjega leta na območju Zgornje Gorenjske. Kot je dejala 
Petra Ravnihar z območne izpostave JSKD, je bila gledali-
ška bera preteklega leta bogata, tako se je na maratonu 
predstavilo sedem gledaliških skupin, ki jih je regijski stro-
kovni spremljevalec Gašper Jarni. Najboljše predstave po 
mnenju spremljevalca se bodo uvrstile na regijsko sreča-
nje gledaliških skupin Gorenjske, to je Festival gorenjskih 
komedijantov, ki bo junija v Radovljici.
Na Čufarjevem maratonu so nastopili KPD Josip Lavtižar 
Kranjska Gora s komedijo Ljubezen druge polovice, Gleda-
lišče Toneta Čufarja z dramo Portret planeta, igranim reci-
talom Rodinovi grehi in koprodukcijsko predstavo Petelinji 
zajtrk, Gledališče Julke Dolžan Žirovnica - Breznica z vese-
loigro Matiček, Teater, prof. Gimnazije Jesenice s komedijo 
Kronan norec in Gledališče Aksa z absurdno komedijo Žen-
ska je ženska.

Sedem predstav na 
gledališkem srečanju
Čufarjev maraton je od lani združen 
z območnim srečanjem gledaliških 
skupin in prestavljen na pomladni 
termin. Najboljše predstave se bodo 
uvrstile na regijsko srečanje junija  
v Radovljici.

KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora s komedijo Ljubezen druge 
polovice / Foto: Andraž Sodja

JANKO RABIČ

Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora z vse večjim tempom 
uresničuje letošnji program koncertov in nastopov. Sedaj čla-
ne čaka še posebno velik zalogaj, saj bodo v vlogi izvajalcev 
in prirediteljev. Pod okriljem Zveze slovenskih godb in ob so-
delovanju Občine Jesenice bodo namreč 18. in 19. maja gostili 
veliko 38. Tekmovanje slovenskih godb. Ljubitelji tovrstne glas-
be bodo lahko v dvorani Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah 
prisluhnili devetim slovenskim orkestrom in godbam. Prvi dan 
popoldne bosta nastopila dva mladinska orkestra glasbenih šol 
iz Sežane in Sevnice. Drugi dan bodo dopoldne v tretji težav-
nostni kategoriji nastopili: Godba na pihala občine Markovci, 
Mengeška godba, Orkester Ave, Pihalni orkester Muta in go-
stitelji ter Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora. Popoldne 
bosta v prvi težavnostni stopnji sledila nastopa Godbe Zgornje 
Savinjske doline in Pihalnega orkestra Železarne Ravne.

Na Jesenicah bo tekmovanje  
slovenskih godb

Glasbena šola Jesenice nastop učencev, ki obiskujejo njen od-
delek v Kranjski Gori, pripravlja v ponedeljek, 21. maja, in ne 7. 
maja, kot je bilo objavljeno v prejšnji številki. Koncert se bo v 
Ljudskem domu začel ob 18.30, so še sporočili iz glasbene šole.

Koncert bo konec maja

Na koncertu bodo nastopili mladi glasbeniki, ki se šolajo v 
kranjskogorskem oddelku Glasbene šole Jesenice. Na fotografiji 
je Alja Arih. / Foto: Vida Roezar



Literarna priloga glasila Zgornjesav'c

ŠEPET ČASA V ALPSKI DOLINI

VDANOST
KO SMO ŽE PLULI 
Z BELIMI LADJAMI
PROTI SONČNI STRANI SVETA,
SO NAS NEZNANI VIHARJI
ZMETALI NAZAJ
NA BREZUPNE OBALE ZLA

V GROZI SMO KLICALI MRTVE
AMPAK TAKO STOIČNO NEMI SO BILI,
TAKO VZNEMIRLJIVO POROGLJIVI,
KO SMO JIM POSTAVLJALI SPOMENIKE,
DA NAS JE POSTALO STRAH

POTEM SO SE NEKEGA DNE SESULI GROBOVI 
IN IZ TEMNE ŽALOSTI SE JE RODILA VDANOST ...

MISEL
ŽIVIMO
V GRMADAH CVETJA,
V MORJU BLATA
Z VEČNIM ŠEPETOM KONCA

V SEBI NOSIMO OGENJ
V ZUBLJIH: 
                LJUBEZEN
                SOVRAŠTVA
IN SE Z NJIMI UPEPELJAMO
SEBE IN DRUGE
KAKOR VULKANI, KI BRUHAJO ...

(B. G.: V MRAKU)

UREDNIŠTVO LITERARNE PRILOGE:
FRANCE VOGA, FRANCI KORAŽIJA IN  
MATJAŽ GRACER

Ne grozite mi s peklom, imam ga na zemlji.
Vsakokrat solza v kotičku očesa zamegli mi pogled, 
ko ljubljeno svojo zagledam pod roko z ljubeznijo 
novo hodeč na sprehod.
V srce se zajeda skeleča razjeda, ali bosta vse tiste 
kotičke odkrila,
ki sva jih midva z ljubeznijo svojo obilno zalila?

Ne grozite mi s peklom, imam ga na zemlji,
ko dneve za dnevom v želji za delom 
pošiljam dopise na nove in stare internetne naslove.
Vse svoje zamisli in želje vanje sem dal,
a v redkih odzivih je prva besedica: žal.

Ne grozite mi s peklom, imam ga na zemlji.
Ko zvečer si prižgem svoj stari teve,
zazrejo se vame široko razprte otroške oči.
V njih vidim grozote, ki te male sirote
so oropale doma, družine in potrebne topline.

Ne grozite mi s peklom, imam ga na zemlji,
ko čakam na starost in skorajšnjo smrt.
Bo tiha in mirna sanje zakrila pozno v noč
ali počasi v bolečini hirajoči jemala mi moč?

Ne grozite mi s peklom, upanja dajte!
Da fant si bo našel novo dekle, 
da službe ne bodo samo za izbrane
in z moje teve me gledale bodo vesele oči.
Da vse, kar življenju sem dobrega dal,
na starost se vrne kot blagoslov.

 FRANCE VOGA

Ne grozite mi s peklom,
imam ga na zemlji
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Pismo za očeta
Sedim v sobi brez izhoda, 

v zraku vonj je usode 
in v kotu bleda črna silhueta. 

Pred mano ovojnica in list 
na njem stoje besede le: 

»Pismo za očeta«. 
Solze duše moje so črnilo 

in tresoč moj glas, 
pero srca je, 

ki piše slednje sporočilo. 
Sokovi žalosti prežemajo mi lica 

pa vendar suha je in topla 
prelepa misel nate. 

Če vedel bi, 
da obudi te verz, 

neskončnega bi spisal zate.
Da krut je svet, učil si me 

in zdaj to vem, 
občutila je točo moja duša. 

A koga naj za to krivim? 
Kdo kriv je, 

da je v mojem srcu suša? 
Kaj tisto je, 

kar sinovoma vzelo je očeta, 
to zavetje varno, 

ta brezskrbna leta? 
Kdo ukradel mami sina je, 

kdo bratu brata? 
Kdo prijateljski je objem razdrl, 

dvema, ki od otroštva se poznata. 
Kdo tisti je  

in kdo pravico njemu da,
da ubije pristno to ljubezen, 
da zdaj je žena brez moža? 

Kaj angelsko bi pravdo iskal, 
kaj kričal bi kleče v nebo? 

kaj krivil bi in obsojal, 
ne pišem ti zato.

Pišem ti v slovo besede te iskrene, 
ljubezni polne, spoštovanja, 

ker vem, da slišiš mojo bolečino, 
simfonijo milega ječanja. 

Za vekomaj ostal spomin bo, 
na topel objem, 

katerega hladna roka je vzela. 
Na vonj po domu, 
na pogled iskren, 

na snežni metež pustega pepela. 
Spomin bo na pokončnega človeka, 

ki me spoštovanja je učil, 
ki molčal je, ko dal je, 

spregovoril, ko je dobil. 
Spomin na dvignjen bo kozarec, 

na srčnega prijatelja, 
na najbolj sladko kapljo vina, 
na nasmeh, ki seže do srca. 

Spomin na šum gozdov, 
na žarek sonca, 

ki prebija žaluzije, 
na mirno tiho luno, 

ki v temni noči meni sije.
Pogled moj dvigam v višave. 

Med raztrgano sivino, 
je žarek sonca tvoj dotik 

in bolščanje vetra iz daljave, 
tih tvoj glas, 

svetov je najinih stik.  
Ta vez bo večno živa zame, 
spomin bo nate večno vroč, 
življenje da, življenje vzame, 

volkovi tulijo v tiho noč. 
Dovolj trpljenja je, 
okrutne bolečine, 

zapri zdaj utrujene te veke 
izpusti nežno mojo dlan, 

dovoli, da toplina zemlje te oblije, 
vedi, da nikoli nisi sam. 

Do dneva, ko usoda naju združi, 
to pismo naj ti bo v spomin, 

do takrat nasvidenje, 
rad te imam, 

tvoj sin.

MAKS DAKSKOBLER

VALERIJA ČUČNIK: 

TKANINA ČASA

Haikuji, ki to morda 
sploh niso

Ne iščem princa.
Iščem belega konja
s solzámi v očeh.

	 ✹

Breza se daje
vetru, jutro večeru,
jaz tvojim dlanem.

	 ✹

Ves čas ustvarjam
gosto tkane preproge,
ki ne letijo.

	 ✹

Smrt se nasmiha
izza tančice strahu,
brezzoba starka.

	 ✹

Rožnovenska pot
se ne konča pod križem,
temveč na križu.

	 ✹

Če jutra ne bo,
naj neskončen bo večer,
Tebi podarjen.

Haikuje Valerije Čučnik  
objavljamo še enkrat,  
ker so bili prejšnjikrat  
napačno citirani.  
Tokrat so objavljeni  
v originalnem zapisu.  
Uredništvo se avtorici in  
bralcem za nenamerno  
napako iskreno opravičuje.
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umestitev v župnišču 
pred čudovitim vrtom 
sprehajalnih poti,
kjer se v vas pod mostom
spušča plitko,
prelita rečica Vrbas,
polna majhnih,
bleščečih ribic ...

Otroci jih vsak dan 
zajemamo v majhne,
pletene koške.
Odcejali smo jih 
nazaj v reko –
do pasu v vodi.

O milostna igra otroštva
ob skriti spremljavi
razumevajočega
osivelega župnika in
mladostnega kaplana
s sladkimi karamelami.
Oba sta bila na začetku
nekaj časa hudo vznemirjena:
Kako naj živi skupaj
dvojno župnišče:
polovica božjega,
polovica posvetnega?
rdeče, črne, zelene ...
Kdo je vedel
ob vsej nevednosti,
s kakšnimi barvami resnic
se bo označevala,
poimenovala nova oblast.

 17

Fantiček je zgodaj zaslutil,
da se tu svetovi čudno delijo,
mešajo, da je tu komaj
kaj mogoče razumeti,
kar drug drugemu pripovedujejo.

Mrmranje molitev
k različnim bogovom
je vsaj podobno,
če ne kar enako,
ker beseda v vseh jezikih
ima enak namen,
le gibi in drže so različni.
On pa tako ali tako ničesar
ne razume,
Bog je zanj predaleč ...
pa če ga je mama pred njim
še tako častila.

 18

V farovžu so kmalu ocenili:
da je oče vse preveč
službeno odsoten,
mama pa je osamljena,
delovna in skrbna ženica,
s katero se da pogovarjati,
o božjih rečeh ...
vzgajati otroke,
Mama gre tu pa tam k maši ...
Celo osiveli župnik,
visoko versko šolan v Franciji,
jo je zvečer,
ko je dala otroke spat
povabil na kakšen klepet 
ob kofetku.
Bila je zelo zvedava,
Rada je brala knjige
Skratka: s kaplanom 
sta jo spoštovala.

Zato družino s kopico otrok
na ulici sprašujejo:
Kdo pa ste vi?
-Tako čudno govorite:
Odkod ste prišli?
Ali  s t e  Š v a b i?

-Švabi-švabi-švabi---
sta otroka ponavljala

In kadar sta kaj tuhtala,
sta se spomnila stare mame.

Vedno je znala poiskati za otroke
osupljivo enostavne odgovore,
na zapletena vprašanja.

Znala je pobrskati 
po starih spominih,
da jih je umirila.

 19

Otročki,
kolikor vem,
smo mi Slovenci.
Tako so nas
učili v šoli.
Tako smo od nekdaj
govorili, brali, pisali
in molili ...

O Švabih bi lahko več
povedali mrtvi vojščaki,
je menila stara mama,
z evropskih bojišč,
zaporniki iz taborišč
(mož jih je z bratom umrl
v prvi)

- Ampak babica,
ti si nekoč
pripovedovala,
koliko švabov
ste imeli v tisti stari dolinski hiši,
v času, ko se je 
že začela vojna,
je vprašal deček.

Čudne povezave s ščurki 
so mu povsem zmešale glavo.

BENJAMIN GRACER

OBUJANJE SPOMINOV S POTI OTROŠTVA IV
IZ FIKCIJE V RESNIČNOST IN NAZAJ
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ALENKA PETERNEL

Nadaljevanje

PETEK, 12. OKTOBER 2007 

FASHION SHOW V TEATRU

Med predstavo sem se zavedla, da 
sem se znašla v eliti svetovnih ume-
tnikov, naslavnejših klovnov sveta. 
Moje poslikave se sprehajajo na odru 
svetovno znanega teatra, v prvi vrsti 
pa sedijo pomembni možje vlade, ki-
tajskega ministrstva za kulturo (ki 
nas je povabilo). Bila sem polna nepo-
novljivih občutkov glamuroznosti in 
preproste sreče istočasno.

SREDA, 17. OKTOBER 2007 

NAŠE DELO NA KITAJSKI NACIONALKI

Dnevi se prepletajo drug z drugim in 
ne vem, kje se torek končuje in sreda 
začenja … Ozračje se je po tajfunu ne-
koliko ohladilo in v parku je prav pri-
jetno v družbi vetra, ki mi spreminja 
frizuro iz minute v minuto, ne da bi 
si tega sploh želela. Tako čudovito je 
ustvarjati na azijske obrazke nove in 
nove motive, vse dokler te ne poplavi 
reka pisane množice ljudi, ki ne razu-
me, da več kot sto obrazov v eni uri 
pač ni mogoče poslikati. Ja, številke tu 
so visoke. Naš “fashion show” ki je bil 
pri dnevniku predstavljen na kitajski 
nacionalni televiziji, si je tisti večer 
ogledalo dve milijardi ljudi. Se pravi, 
da je tudi moje umetnosti deležna 
zame nepredstavljiva množica.

19. OKTOBER 2007 

RDEČA LIČKA PA MASAŽA …

Včeraj sva z Anette po delu v parku od-
šli delat reklamo z ostalimi klovni v 
drugi predel Šanghaja, kamor smo se 
peljali z enonadstropnim avtobusom. 
Bil je polepljen z obrazi mojih prijate-
ljev klovnov. Sedela sem na strehi av-
tobusa in nehote požirala šanghajski 
zrak, se zdaj čudila barvitosti vrtov, 
ki so bežali mimo mene, in odsevom 

v reki, v kateri sem občudovala nebo, 
poslikano z oblaki. Videti je bilo, kot bi 
ga pravkar naslikal neznani slikar, ki 
biva v skromnem stanovanju na vrhu 
ene izmed vitkih stolpnic. Te stojijo ne-
premično kot telesa brhkih Kitajk, ki 
kljubujejo vetru v laseh, tudi tajfunu.
Zvečer me je pri večerji ogovoril na-
takar, ki mi je bil všeč. Ostali njegovi 
sodelavci in sodelavke so se muzali in 
nasmihali. Najbrž moje učke in rdeča 
lička govorijo v internacionalnem jezi-
ku, zakaj tisti trenutek nisem bila prav 
nič drugačna od svojih prijateljev klov-
nov. Sicer pa dobivam vedno močnej-
ši občutek, da sodim mednje, saj sem 
odkrila, da sem tudi sama neke vrste 
klovn, saj mi končno ni treba igrati, da 
sem nekdo drug. Tu pa sem bila lahko 
to, kar sem v resnici vsak dan.
Po večerji sem se z družbo odpravila 
v izbrani masažni salon, kjer so cene 
nižje kot v hotelu. Vsake tri dni obi-
ščem izbranega maserja. Masaža hrbta 
je bila vedno odlična. Ko se je občasno 
med masažo naslonil name, sem skozi 
obleko in tanko tkanino čutila njegovo 
energijo. Čutila sem utrujenost, pome-
šano z entuziazmom in ljubeznijo. Nje-
gove roke so bile kot vroča žerjavica na 
mojem hrbtu. Ko mi je masiral roko, ki 
ji je vsakič namenil posebno pozornost, 
saj sem imela od vsakodnevnega risa-
nja vneto mišico. Njegove gladke roke 
so bile kot najnežnejša svila. Čutila 
sem njegovo željo, da bi mi olajšal bo-
lečino. Bilo je kot koktejl občutkov; vro-
ča strast, pomešana z natančnostjo in 
profesionalnostjo, ki sem jo oboževala. 
Med masažo sem se spraševala, kako 
živi, ima družino, prijatelje, s katerimi 
ob pivu klepeta o najbolj čudnih stran-
kah njihovega salona. So ljudje iz sa-
lona njegova edina družina, saj dela v 
salonu cel dan? Iz njegove revne angle-
ščine sem razbrala, da prihaja od daleč.

25. OKTOBER 2007

MOJ ZADNJI DELOVNI DAN

Zadnji delovni dan v Century parku, 
zadnji dan poslikav azijskih obrazkov. 

Že jutro se je prebudilo v tisočih drob-
nih kapljic, ki so mi navlažile obraz. 
Tekla sem na že skoraj zamujeni avto-
bus ob 8.30. Bilo je deževno jutro, zavi-
to v piš drobnih šanghajskih solzic ob-
žalovanja, da odhajam z bolečino, ko 
zapuščam meni ljube ljudi. Bila sem 
zelo žalostna; ker sem zapuščala park, 
ker ne bom več vsak dan poslikavala 
azijskih obrazkov, ki sem jih vzljubila. 
In bo Anette (moja nova sestra) zelo 
daleč, da se ne bova več smejali mo-
jim novim angleškim izrazom, ki sem 
si jih tako rada izmišljala. 
S težkim srcem sem spakirala stvari 
iz garderobe in se odpravila iz parka. 
Mudilo se mi je v teater, kjer se je s 
koščkom znanja vsakega izmed nas 
odvrtela poslednja predstava na zelo 
visokem nivoju. Zopet je poslikava te-
lesa odigrala pomembno vlogo in zo-
pet so se mi pojavile solzice, moj naj-
lepši nakit tega potovanja, s katerim 
se še ogrlica iz pravih biserov težko 
primerja.

26. OKTOBER 2007

ODHOD 

Ne maram slovesa. V hotelu je vla-
dala nekakšna zamokla tišina, kljub 
reki novoprihajajočih gostov. Vsi smo 
bili videti, kot bi nas povozil vlak … 
Zaužili smo zadnji zajtrk, se objeli z 
dragimi ljudmi in odšli proti letali-
šču. Skozi okno sem opazovala uli-
ce, kjer ljudje živijo v zelo skromnih 
razmerah, perejo perilo v lavorju na 
ulici, prav tako posodo. Mimo so be-
žale ulice sušečega perila, kjer so se v 
vetru prepletali pari nogavic. Spodnje 
perilo je plapolalo kot zastavice sreče. 
In ljudje v pižamah sredi belega dne v 
mestu niso nič posebnega. Želela sem 
si poleteti nad čajevci, vrtom, ki smo 
ga nedavno obiskali, in se okopati v 
vonjih neskončnih avantur iz daljne 
dežele.
Mislim, da bo dvanajst ur na letalu 
premalo, da se poslovim.

Konec

DEKLE IZ ŠANGHAJA
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"Naj si iz tega vodnjaka verzov vsak 
zase odmeri ravno pravšnjo kupico, 
ravno prav zvenečo misel, pesem, 
molitev ... Karkoli bo kdo med vami 
v teh verzih videl in slišal, bo ravno 
tisto, kar tisti hip mora biti in kar bo 
najbolj prav za vsakogar, tudi zame," 
je v Zahvali, nekakšnem uvodu v ljub-
ko oblikovano pesniško zbirko Tkani-
na časa, zapisala Valerija Čučnik, pe-
snica z Breznice pri Žirovnici. 
Pravi, da so pesmi, objavljene v priroč-
ni knjižici, ki jo brez težav potisnemo 
v torbico, morda celo v žep, in jo preli-
stamo tisti hip, ko si zaželimo koščka 
poezije, nastajale dolgo, celo desetle-
tje. Na več kot 250 straneh je v štirih 
poglavjih – Sladki požirki, Grenkulji-
ce, Korenine neba in Tkanina časa – 
(i)zbranih kar 223 haikujev, trivrstič-
nic z natančno predpisanim številom 
zlogov v maniri klasične japonske 
poezije. Spoštljivo vsak na svoji stra-
ni. Valerija Čučnik se pri obliki strogo 
drži pravil, pri vsebini pa si je vzela 
vso pesniško svobodo in morda ima 

prav zato zbirka še pomenljiv podna-
slov: Haikuji, ki to morda sploh niso. 
Kljub temu da so pesmi urejene v po-
glavja, avtorica pravi, da je treba brati 
vsako posebej. Takole jih je bral pisec 
spremne besede pesnik Marko Hu-
dnik: "Vsak njen haiku – no, vsak iz-
med teh, ob katerih sem se ustavil – je 
v bistvu pogovor s seboj na samem. Ni 
težko biti kratek, kadar je človek sam 
s seboj. Vse okoliščine so jasne, a če 
naj bo ta samogovor razumljiv tudi 
za Drugega, je treba iti do bistva, ki je 
vsem skupno."
Tkanina časa je že tretja pesniška 
zbirka Valerije Čučnik. Prva z naslo-
vom Ti boš vedel, da je zate je izšla že 
leta 1991, sledila ji je zbirka Za žejne 
ptice (in ti boš vedel, da tudi zate). Obe 
je z risbami tudi sama opremila, za 
zadnjo pa je prispevala avtorske foto-
grafije. 
Tkanina časa je izšla v nakladi dvesto 
izvodov, ki jih je po ceni 18 evrov moč 
kupiti pri avtorici (tkanina.casa@
gmail.com). Odziv tistih, ki so zbirko 

brali, so lepi, pove pesnica, a doda, da 
na trg ne bo silila z reklamo. "Knjiga 
mora človeka sama najti. Če mu je 
namenjena, ga bo enkrat zagotovo ..."

Haikuji, ki to morda sploh niso
V tokratni literarni prilogi lahko preberete nekaj pesniških umetnin  
Valerije Čučnik. Objavljeni haikuji so iz zbirke z naslovom Tkanina časa,  
ki jo je pesnica izdala lani.

VABI K VPISU 
NOVIH UČENCEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 

INDIVIDUALNI POUK – otroci od 7 let naprej 
klavir, orgle, harmonika, violina, violončelo, kontrabas,  

kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, kitara, 
harfa, citre, tolkala, trobenta, pozavna, rog, tuba, petje. 

SKUPINSKI POUK 
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA – otroci stari 5 let 

GLASBENA PRIPRAVNICA – otroci stari 6 let 
PLESNA PRIPRAVNICA – otroci stari 6–8 let 

BALET – otroci stari 9–11 let 

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo v torek,  
15. maja 2018, od 10. do 17. ure v prostorih Glasbene 

šole Jesenice na Cesti Franceta Prešerna 48.
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Mladi kranjskogorski teniški igralki 12-letna Nina Mašovič in 
13-letna Milica Bratić, ki sta članici Teniškega kluba Top-Ten iz 
Mojstrane, sta se sredi aprila udeležili mednarodnih teniških 
turnirjev, ki so jih organizirali v Tirani, glavnem mestu Albanije. 
Turnirja štejeta za mednarodne jakostne lestvice Tennis Europe 
junior tour do 14 let, teniški igralki pa sta tja odpotovali skupaj 
s klubskim trenerjem Bogdanom Janšo. Igralki sta predstavnici 
nove nadarjene generacije teniških igralcev, ki izhajajo iz uspe-
šne šole tenisa v Teniškem klubu Top-Ten iz Mojstrane. Turnirjev 
se je udeležilo več kot petdeset igralk iz 15 držav. Kljub močni 
mednarodni konkurenci sta športnici prikazali dobre predsta-
ve, je zadovoljen z nastopom povedal trener Bogdan Janša, 
Milica pa se je z osvojenimi točkami že uvrstila na mednaro-
dne jakostne lestvice. Po prihodu domov ju najprej čaka nekaj 
dni treninga, nato pa v začetku maja novi nastopi: udeležili se 
bosta namreč dveh podobnih mednarodnih turnirjev, tokrat v 
Sloveniji, v Mariboru.

Na turnirjih v Albaniji
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Trina Ronner Svetlin, učenka 9. ra-
zreda na kranjskogorski osnovni šoli, 
je nedavno osvojila zlato priznanje 
na državnem tekmovanju v znanju 
angleškega jezika. Tekmovanje je le-
tos potekalo v Tržiču, kot je povedala 
Trina, pa so na njem morali napisati 
dva spisa. Za vsakega so dobili le ne-
kaj iztočnic, večjih težav pri pisanju 
pa ni imela. Zlatega priznanja se je 
razveselila, saj je angleščina že dolgo 
njena ljubezen. Krožek iz angleščine je 
namreč začela obiskovati že v drugem 
razredu osnovne šole, zares pa se jo 
je začela učiti v četrtem razredu. "Ve-
liko znanja iz angleškega jezika sem 
dobila prek televizije in glasbe. Vedno 
sem imela oceno pet," je povedala Tri-

na, ki se je sicer vsako leto udeleževa-
la tekmovanj iz različnih predmetov, 
zgodovine, matematike, geografije ... 
"A zlato priznanje iz angleškega jezika 
je do sedaj moj največji uspeh. Letos 
sem sodelovala tudi na literarnem 
natečaju iz angleškega jezika, kjer 
sem dobila posebno omembo po izbo-
ru žirije na četrtem literarnem nate-
čaju v tujih jezikih Bodi pisatelj/pisa-
teljica 2018 za zgodbo z naslovom Rock 
star from outer space," je povedala. 
Bila je tudi že v Londonu, kjer je lahko 
"v živo" govorila angleščino, angleško 
pa lahko govori tudi vsako zimo, ko se 
na smučanju na sedežnici pogovarja s 
tujimi turisti. 
Trina je vrsto let trenirala tudi smuča-
nje in kot pravi, so ji smučarski trenin-
gi dali disciplino in samostojnost. Pred 
dvema letoma je prenehala z aktivnim 
treniranjem, sedaj hodi na rekreativno 
plavanje in na športno plezanje, kjer je 
opravila izpit za pripravnika športnega 
plezanja. Igra tudi klavir, sicer pa zelo 
rada posluša glasbo, najraje rok, njeni 
najljubši skupini sta AC/DC in The Rol-
ling Stones. Rada ima tudi živali, zla-
sti konje, doma ima tudi činčilo. In za 
katero srednjo šolo se je odločila? Vpi-

sala se je na Biotehniški center Naklo, 
smer gimnazija, kaj bo študirala, pa se 
še ni odločila. Kot je povedala, obstaja 
tudi možnost, da bo izbrala prav študij 
angleščine. In rada bi odpotovala tudi 
v Ameriko, morda na kakšno izmenja-
vo, da bi izkusila tudi utrip življenja v 
tujini.

Odlična na tekmovanju iz angleščine
Devetošolka iz kranjskogorske osnovne šole Trina Ronner Svetlin je na državnem 
tekmovanju v znanju angleškega jezika osvojila zlato priznanje.

Trina Ronner Svetlin, devetošolka  
z odličnim znanjem angleščine

Na kranjskogorski osnovni 
šoli je vrsta odličnih učencev, 
ki dosegajo uspehe na 
tekmovanjih. Ena od njih je 
tudi Ema Robič iz osmega 
razreda, ki je v znanju kemije 
najboljša v Sloveniji in je na 
državnem tekmovanju dosegla 
zlato priznanje.

MARJANA AHAČIČ

Na Brdu pri Kranju so slovesno podelili zlata priznanja med-
narodnega programa MEPI. Med prejemniki šeste generacije 
je bil tudi Blaž Žerjav Jereb iz Kranjske Gore. Slavnostni dogo-
dek je potekal pod sloganom Zlata odpira vrata, organizatorji 
pa so s tem želeli poudariti, da lahko program MEPI preje-
mnikom odpre številna vrata v življenju, predvsem sedaj, 
ko bodo stopili na trg dela. Ob tej priložnosti so prejemniki 
priznanj prejšnjih generacij mladim nagrajencem povedali, 
kako je MEPI spremenil njihova življenja in jim omogočil, da 
so uresničili svoje sanje. "MEPI te pripravi na vsakodnevne 
situacije. Zaradi vseh novih znanj je življenje sedaj lažje. S 

kvalitetnim načrtom se veliko stvari lažje opravi. Veselim 
se dela z novimi udeleženci, ki jim sporočam: Če čutite vsaj 
malo zanimanja za program, se vpišite in ne obupajte takoj. 
Mislim, da vam ne bo žal," je ob tem povedal Blaž.
Mladinski program MEPI mladim med 14. in 25. letom sta-
rosti omogoča, da z aktivno udeležbo na štirih področjih 
(prostovoljstvo, veščine, šport in odprava) odkrijejo, raz-
vijejo in uresničijo svoje potenciale. Program je leta 1956 
ustanovil vojvoda Edinburški, mož britanske kraljice Eli-
zabete II., danes pa v njem sodeluje že več kot devet mi-
lijonov mladih iz 130 držav. V Slovenijo je prodrl leta 1997, 
leta 2004 se je začel v šolah, danes mu je pridruženih že 68 
osnovnih in srednjih šol ter nevladnih organizacij.

Zlato priznanje tudi za Blaža Žerjava Jereba
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Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
tudi letos izvaja projekt Mladi razvese-
ljujemo starejše, ki ga financira Obči-
na Kranjska Gora. "Vsako leto začetek 
projekta še posebno težko pričakujejo 
učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 
in stanovalci Doma Viharnik, ki aktiv-
no sodelujejo na več medgeneracijskih 
srečanjih. Ta predstavljajo osrednji del 
projekta. Druženje, povezovanje, izme-
njava izkušenj in sklepanje novih pri-
jateljstev na obraze udeležencev vedno 
privabijo nasmeh. Srečanja potekajo v 
sproščenem vzdušju, del vsakega pa je 
tudi posebna delavnica, v okviru kate-
re udeleženci pridobijo nova znanja," je 
povedala Urška Luks iz Ragorja.
Marca so tako v domu Viharnik spo-
znali jogo obraza. Marcela Boben iz 

društva Angel je na enostaven, a za-
baven način predstavila številne vaje, 
ki lahko pripomorejo h krepitvi obra-
znih mišic in dvigu energije. Aprila so 
se nato starejši kar dvakrat odpravili 
na obisk na osnovo šolo. "Prvič smo 
skupaj oblikovali z glino – tema so 
bili tokrat dekorativni krožniki. Na 
drugem aprilskem srečanju pa smo 
v roke prijeli čopiče in ustvarjali z 
akrilnimi barvami. Obe ustvarjalni 
delavnici je vodila mentorica Marta 
Mertelj. Čudoviti izdelki bodo krasili 
sobe starostnikov in učencev, obenem 
pa služili kot lep spomin na skupna 
druženja. Maja nas čakata še dve sre-
čanji in zaključni izlet. Pred nami so 
torej novi izzivi in dogodivščine," je še 
povedala Urška Luks. 

Šolarji se srečujejo s stanovalci Doma Viharnik

Šolarji iz Kranjske Gore in stanovalci Doma Viharnik se radi družijo.

V družbi Savatech, d.o.o., proizvajamo 
in tržimo visoko kakovostne gumenote-
hnične izdelke in pnevmatike. Za okre-
pitev naše proizvodne ekipe vabimo k 
sodelovanju novega sodelavca/sode-
lavko za delovno mesto 

IZDELOVALEC GUMENIH  
IZDELKOV (m/ž),
ki bo zadolžen za izdelavo gumenih 
izdelkov po tehnoloških predpisih ter 
za pripravo orodij, naprav in ustreznih 
polizdelkov.
Zaželeno: I, II.,III. ali IV. stopnja izobraz-
be, delovne izkušnje v proizvodnji, pri-
pravljenost na delo v več izmenah (III- ali 
IV-izmensko delo), vestnost, veselje do 
dela, pripadnost, odgovornost.
Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen 
čas z možnostjo podaljšanja) in redno 
plačilo.
Svoje prijave nam posredujte na email 
naslov zaposlitev@savatech.si ali spel-
ca.klancar@trelleborg.com, ali po redni 
pošti na naslov Savatech, d.o.o., Kadrov-
ski sektor, Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Od prihodnjega torka do petka bo v hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori mednarodni 
kulinarični festival, ki ga tokrat že tretje leto zapored organizira Hit Alpinea. "Ponosni 
smo na vedno večje zanimanje tekmovalcev, ki prihajajo iz različnih držav in Sloveni-
je. Prvič bomo gostili tudi tekmovalce iz Turčije in Azerbajdžana. Tudi tokrat bo festival 
poln kulinaričnih presežkov, ki jih bodo ustvarjali naši tekmovalci. Pri nas ne gre zgolj 
za tekmovanja, zato smo pripravili tudi pester spremljevalni program," je sporočila 
Mateja Golja, pomočnica direktorja družbe Hit Alpinea.

Prihodnji teden kulinarični festival
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KARMEN SLUGA

Na slovenskih cestah se zgodi vse preveč prometnih nesreč 
in vsi se sprašujemo, kako preprečiti tragedije. Med najpo-
membnejšimi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti je 
prometna vzgoja otrok. Pomembno je, da se ta začne takoj, 
ko začne otrok sodelovati v prometu, pa naj bo to kot po-
tnik v vozilu, pešec ali kolesar. Prav zato so se pri Svetu za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranjska 
Gora tudi letos odločili sodelovati z Osnovno šolo Josipa 
Vandota Kranjska Gora ter mentorico Zdenko Oven in otro-
kom omogočiti sodelovanje v projektu Jumicar. Ta otroke 
poučuje, kako se vesti v prometnem okolju, tako da so 
postavljeni v vlogo voznika in doživljajo dogodke, kot jih 
opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Miniaturni 
avtomobil vsebuje vse elemente pravega vozila: od varno-

stnega pasu in zavore do stopalke za plin. Pri projektu, ki 
ga je financiral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu Občine Kranjska Gora, so sodelovali starejši otroci iz 
vrtca in učenci od prvega do tretjega razreda. Na šolskem 
igrišču so se jim pridružili tudi policisti Policijske postaje 
Kranjska Gora, ki so na ogled postavili policijsko vozilo in 
predstavili delo policista na motorju. Vse skupaj pa je za-
bavala maskota policije Leon. 
V kranjskogorski osnovni šoli je te dni potekal tudi projekt 
Pasavček, prek katerega so otroci iz vrtca in prvega razreda 
spoznali, kako pomembno je, da v avtu sedijo v primer-
nem sedežu in da so pripeti z varnostnim pasom.

Eno dopoldne pravi vozniki 

Projekt Jumicar otroke poučuje, kako se vesti v prometnem okolju 
– in sicer tako, da so postavljeni v vlogo voznika.

Pri projektu so sodelovali starejši otroci iz vrtca in učenci  
od prvega do tretjega razreda. 

recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Miniaturni avtomobil vsebuje vse elemente 
pravega vozila: od varnostnega pasu in zavore 
do stopalke za plin.
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KARMEN SLUGA

Državna sezona v floorballu je mimo in ekipe iz Kranjske Gore 
in Mojstrane, ki tekmujejo pod okriljem Športnega društva 
Zelenci Kranjska Gora, so se znova več kot izkazale. Vse leto 
treningov in tekmovanj je prineslo želeno – odlične uvrstitve 
ob koncu sezone. In posledično seveda veliko zadovoljstva. 
Člani so igrali v prvi ligi in zasedli končno sedmo mesto. 
Članice so moči merile v drugi ligi in bile tretje. Mladi so 
igrali v prvi ligi. Tekmovalci v kategorijah U16 in U13 so 
zasedli drugo mesto, v U11 (Kranjska Gora) peto mesto, eki-
pa U11 iz Mojstrane pa je postala državni prvak. Ekipa iz 
Kranjske Gore je v kategoriji U9 zasedla peto mesto, člani 
ekipe Mojstrana A so državni prvaki, ekipa Mojstrana B pa 
se je se uvrstila na končno sedmo mesto. 
Prejeli so tudi individualne nagrade. Najboljši strelec pri 
članih v prvi ligi je Matic Berden, najboljši vratar v katego-
riji U16 je David Milijaševič, najboljši strelec v kategoriji U11 
pa Aljaž Gregorič. 
Društvo ima od letos tudi dve ekipi zagnanih staršev, 
ki pridno trenirajo in želijo v prihodnje premagati svoje 

otroke. Uspehe v letošnji sezoni gre seveda pripisati vsem 
igralcem in trenerjem, staršem in tudi gonilni sili floor-
balla v Zgornjesavski dolini Rolandu Brajiču. In glede na 
vse doseženo imajo tudi za naslednjo sezono popolnoma 
upravičeno znova visoke načrte.

Še ena izjemna sezona
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ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV RTV SLOVENIJA/SAŠO ŠTIH

Harfistka Leto Križanič Žorž iz Mojstrane sodi med najobe-
tavnejše mlade glasbenike. To je že mnogokrat dokazala z 
uspehi na tekmovanjih, konec marca pa je nastopila tudi v 
finalnem izboru za predstavnika Slovenije na tekmovanju 
Evrovizijski mladi glasbeniki 2018, ki ga je Televizija Slove-
nija priredila v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in 
balet Ljubljana. Leto je bila s 16 leti najmlajša med šesti-
mi finalisti, ki so jih izbrali med 21 nadarjenimi mladimi 
glasbeniki. Komisijo je na koncu najbolj prepričal violist 
Nikola Pajanović iz Ljubljane, ki nas bo tako avgusta zasto-
pal na tekmovanju na Škotskem. 
Leto pravi, da je bilo že sodelovanje v izboru slovenskega 
predstavnika zanjo nepozabna izkušnja. "Vedela sem, da je 
konkurenca huda, saj se običajno prijavijo najboljši glasbe-
niki, stari do 21 let, z različnimi inštrumenti iz cele Sloveni-
je – s konservatorijev, umetniških gimnazij ter akademij. 
Uvrstitev v finale je bila ob res visokem nivoju in zahtev-
nem programu vseh nastopajočih nepričakovana. Poleg 
tega sem bila že v polfinalu najmlajša, tako da je bil finale 
zame še toliko večji dosežek." Tudi s finalnim nastopom je 
bila nadvse zadovoljna. "Uspelo mi je odigrati tako, kot sem 
želela. Na odru sem uživala tudi zato, ker sem se odlično 
ujela s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Vsak glasbe-
nik sanja, da bi igral solo s profesionalnim orkestrom, in 
zelo vesela sem, da sem tako zgodaj dobila to priložnost."
Leto se je na izbor Evrovizijski mladi glasbeniki prijavila na 
pobudo ravnateljice Helene Meško in profesorja Daliborja 
Bernatovića s Konservatorija za glasbo in balet Maribor, kjer 
je dijakinja drugega letnika. Vzporedno obiskuje še Državni 
konservatorij Jacopo Tomadini v italijanskem Vidmu, kjer 
bo letos zaključila predakademsko stopnjo. Jeseni namerava 
opravljati sprejemni izpit za vpis v prvi letnik akademije.
Harfo je začela igrati s sedmimi leti. "V moji širši družini je 
kar nekaj profesionalnih glasbenikov. Starša se sicer z glasbo 
ne ukvarjata profesionalno, a sta mi privzgojila ljubezen do 
glasbe in razširila glasbeno obzorje," je pojasnila Leto. Sprva 
si je želela igrati violino, a so jo zaradi prevelikega vpisa v 
glasbeni šoli dodelili v oddelek harfe, ki se je odprl tisto leto. 
"Zato lahko rečem, da je eden od 'krivcev' za mojo harfistično 
pot tudi ravnateljica Glasbene šole Jesenice Martina Valant. 
Začutila sem, da je harfa inštrument zame, in tako sem z njo 
nadaljevala. O tem je verjetno odločila tudi zmaga na prvem 
tekmovanju, in sicer v Italiji ob koncu prvega razreda glasbe-
ne šole. Harfa se mi zdi čaroben in nežen inštrument in ni 
mi žal, da jo igram. Je pa res, da je zelo zahtevno. Ne le igra-

nje harfe, temveč tudi to, ker se mora harfistu prilagoditi cela 
družina. Vedno potrebujem nekoga, ki prevaža in prenaša ta 
velik inštrument." V glasbeni šoli sta jo poučevali Bronislava 
Prinčič in Urška Rihtaršič, ta čas pa sta njena profesorja Da-
libor Bernatović in Patrizia Tassini. Redno obiskuje tudi moj-
strske tečaje pri svetovno znanih harfistih.
Leto je sicer osvojila vsa državna tekmovanja Temsig, ki 
se jih je udeležila. Letos je prejela prvo nagrado, posebno 
nagrado za doseženih sto točk in posebno nagrado za naj-
boljšo izvedbo obvezne skladbe. Omeniti velja tudi lansko 
zmago s stotimi točkami na mednarodnem tekmovanju 
v Szegedu na Madžarskem, ki so se ga udeležili harfisti iz 
Evrope, Azije in Amerike.
Študirati si želi v tujini, in kot pravi, si življenja brez glasbe 
ne predstavlja. Poleg tega zelo rada pleše; končala je nižjo 
baletno šolo, trenutno pa trenira jazz balet. Njena ljubezen 
pa so še hribi. Aktivna je v mladinskem odseku Planinske-
ga društva Dovje - Mojstrana, kjer je na pobudo načelnice 
mladinskega odseka Vesne Lotrič postala mlada planinska 
vodnica, vključena pa je še v program za mlade nadzorni-
ke Triglavskega narodnega parka.

Obetavna mlada harfistka iz Mojstrane
Šestnajstletna harfistka iz Mojstrane Leto Križanič Žorž je nastopila v finalnem 
izboru za predstavnika Slovenije na tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki. 
Dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor rada tudi pleše in hodi v hribe.

Leto Križanič Žorž v finalnem izboru za predstavnika Slovenije na 
tekmovanju Evrovizijski mladi glasbeniki
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VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE 
FIZIOTERAPIJO IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, 

TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA  
VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA,  

TRIGLAV ZDRAVSTVENA, VZAJEMNA, SAVA, MERKUR.
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Mladi kranjskogorski gledališčniki 
so se aprila udeležili 16. Otroškega fe-
stivala gledaliških sanj v Pionirskem 
domu v Ljubljani, na katerem je so-
delovalo več kot petdeset otroških 
gledaliških skupin iz vse Slovenije. 
Otroška dramska skupina KPD Josip 
Lavtižar Kranjska Gora je v Ljubljano 
prišla s predstavo H. C. Andersena 
Grdi raček v priredbi in pod men-
torstvom Metke Frelih. Predstava je 
bila nominirana za najboljšo gibal-
no predstavo festivala, igralka Ma-
risa Žerjav pa je med več kot petsto 
mladimi igralci za vlogo kure Zvonke 
prejela nagrado za najbolj obetavno 
igralko. To nagrado je sicer prejelo 13 
mladih igralcev.
Skupina je z Grdim račkom, ki so ga 
na domačem odru premierno upri-
zorili sredi marca, gostovala tudi na 
Kekčevih dnevih v Gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah, kjer so se uvrsti-
li med dvanajst najboljših gorenjskih 
otroških gledaliških predstav.
V predstavi nastopajo: Marta Mli-
nar, Kaja Keršajn, Ema Robič, Miha 

Hladnik, Ožbej Grilc, Manca Hladnik, 
Minca Mlinar, Meta Grilc, Gaja La-
hajnar, Marisa Žerjav, Lara Hojnik, 
Živa Robič, Urban Dereani in Vid Bač-
nar.
Za tehniko je poskrbel Peter Jakelj, za 
sceno in kostume Urška Hladnik, iz-
bor glasbe je pripravila režiserka Met-
ka Frelih, uglasbitev zaključne pesmi 
Toneta Pavčka Ta svet je lep pa je delo 
Borisa Bursača." 

"Andersen je pred 175 leti napisal ču-
dovito pravljico Grdi raček. Mali labod 
se rodi v 'napačnem' gnezdu. Zaradi 
drugačnega videza ga okolica neu-
smiljeno odklanja. Naš 'grdi raček' pa 
v sebi nosi svetlobo, srčnost, sočutje, 
brezpogojno ljubezen in odpuščanje. 
Vsak izmed nas je že imel podobno 
izkušnjo. Vsi smo bili že žrtev ali na-
padalec," so predstavi na pot v gledali-
škem listu zapisali ustvarjalci.

Odlični mladi gledališčniki
Predstava otroške dramske skupine KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora se je odlično 
odrezala na gledališkem festivalu v Pioirskem domu v Ljubljani, igralka Marisa 
Žerjav je prejela nagrado za najbolj obetavno igralko.

 Marisa Žerjav je za vlogo kure Zvonke prejela nagrado za najbolj 
obetavno igralko.

Ustvarjalci predstave Grdi raček
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Na redni letni in volilni skupščini 
Planinske zveze Slovenije (PZS) konec 
aprila so za novega predsednika zdru-
ženja izvolili Jožeta Rovana, ki je na 
čelu slovenskih planincev po osmih le-
tih zamenjal Bojana Rotovnika. Rovan 
je, kot poudarjajo na PZS, kot gorski 
stražar, planinski vodnik, markacist 
in turnokolesarski vodnik desetletja 
vpet v delo planinske organizacije. 

AKTIVEN V TURNEM KOLESARSTVU

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani 
ekonomist, doktor informacijsko-upra-
vljavskih znanosti, zaposlen kot profesor 
na Ekonomski fakulteti Univerze v Lju-
bljani. Bil je podpredsednik PD Ljubljana 
- Matica, že prej pa načelnik mladinske-
ga in markacijskega odseka, kjer je bil 
pobudnik strojne nadelave planinskih 
poti. Tri desetletja je vodil tehnično sku-
pino markacistov PZS, bil je urednik ka-
tastra planinskih poti in namestnik na-
čelnika Komisije za planinske poti PZS. 
Od ustanovitve je bil načelnik Komisije 
za turno kolesarstvo PZS in je idejni oče 
Slovenske turnokolesarske poti, ki je na-
stala po vzoru Slovenske planinske poti, 
so na PZS zapisali v sporočilu za javnost.

MIRO ERŽEN OSTAJA  
PODPREDSEDNIK

Za člane predsedstva so na predlog 
novega predsednika Jožeta Rovana 
potrdili dosedanja podpredsednika 

Mira Eržena (PD Dovje - Mojstrana), 
Romana Ponebška (PD Litija), vrhun-
sko alpinistko Ireno Mrak (PD Križe) 
in Martina Šolarja (PD Bohinjska Bi-
strica). Generalni sekretar PZS ostaja 
Matej Planko (PD Slivnica pri Celju).

KLJUČNO: KAJ NARAVA ŠE LAHKO 
PRENESE?

Novi predsednik PZS Jože Rovan je že 
predstavil programske smernice za 
mandatno obdobje 2018–2022: "Letos 
slavimo 125-letnico planinske organi-
zacije, korenine planinstva pa segajo 
še dlje v preteklost. Na temeljih žlah-
tne tradicije prostovoljstva, solidar-
nosti, humanosti in skrbi za naravno 
okolje se razvija v prihodnost zazrta 
Planinska zveza Slovenije. Obisk gora 
in s tem obremenitev naravnega oko-
lja se povečujeta, rojevajo se tudi nove 
športne panoge, zato je trezna presoja 
o tem, kaj lahko narava še prenese, za 
nas ključnega pomena. Posebno skrb 
bomo, kot že v preteklosti, posveča-
li usposabljanju članstva, saj lahko 

le tako dosežemo relativno varno iz-
vajanje planinskih športnih dejav-
nosti. Vse bolj množičen obisk gora 
pomeni tudi povečano obremenitev 
markiranih planinskih poti, najve-
čjega športnega objekta v Sloveniji. 
Za vzdrževanje mreže več kot deset 
tisoč kilometrov poti skrbijo marka-
cisti, prostovoljci, materialni stroški 
vzdrževanja pa so pretežno na plečih 
planinskih društev. V prihodnje bo 
zato nujno treba zagotoviti stalne zu-
nanje vire financiranja, pričakujemo 
sredstva države, lokalnih skupnosti in 
turističnega gospodarstva."

EVRO ZA NOVO KOČO NA KOROŠICI

Na srečanju je bil predstavljen projekt 
postavitve nove planinske koče na 
Korošici in skupščina je podprla pre-
dlog, da se članarina PZS leta 2019 za 
vse odrasle kategorije članstva poveča 
za namenski prispevek v višini ene-
ga evra, sredstva bodo namenjena za 
gradnjo novega Kocbekovega doma na 
Korošici.

Planinska zveza ima novega predsednika
Dosedanjega predsednika Bojana Rotovnika je nasledil Jože Rovan, Miro Eržen  
še naslednja štiri leta ostaja podpredsednik Planinske zveze Slovenije.

Novo predsedstvo Planinske zveze Slovenije: podpredsedniki Roman Ponebšek, Martin 
Šolar, Irena Mrak, predsednik Jože Rovan, podpredsednik Miro Eržen in generalni 
sekretar Matej Planko / Foto: Manca Čujež, PZS

Novi predsednik PZS Jože 
Rovan: »Obisk gora in s tem 
obremenitev naravnega okolja 
se povečujeta, rojevajo se tudi 
nove športne panoge, zato je 
trezna presoja o tem, kaj lahko 
narava še prenese, za nas 
ključnega pomena.«
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Krožek za ročna dela, ki deluje v okviru KPD Podkoren, 
je v nedeljo pripravil tradicionalno razstavo svojih izdel-
kov. Odprli so jo v soboto, 28. aprila, v prostorih gasilskega 
doma pa je bila nato še do srede. Tudi letos so si obiskoval-
ci z zanimanjem ogledali vezenine, ki so jih izdelale ude-
leženke krožka, ki so se od oktobra do aprila vsak četrtek 
zvečer srečevale v obnovljenih prostorih starega gasilske-
ga doma. 
"Letos mineva 33 let, odkar imamo v Podkorenu krožek roč-
nih del. Začelo se je pri Anjčnikovi Jožici v kuhinji. Nato smo 
se preselili v Hotel Vitranc; Rudi nam je odstopil prostor, dve 

leti smo se zbirali tam," je povedala Darinka Tarman. "Vsa 
naslednja leta smo se družile v gasilskem domu. Letos pa je 
prelomno leto. Druženje poteka v novem prostoru starega 
gasilskega doma. Seveda je popolnoma prenovljen in tudi 
polen za kurjavo ni več treba nositi od doma," je pošalila 
v svojem nagovoru na slovesnem odprtju razstave in pou-
darila, da je prav, da ohranjamo svojo kulturno dediščino. 
"Vezenine so bile včasih posvečene vsebini praznikov, ki so 
jih naši predniki poznali mnogo bolje kot mi." 
V programu na odprtju sta nastopila harmonikarja Lara 
Hojnik in Val Kemperle, ki ju vodi učitelj Jaka Kern. Pre-
brali so tudi pesmi v domačem narečju Zore Podlipnik in 
Darinke Tarman, ter pesem Marice Prašnikar.

Razstava ročnih del
Mojstrice ročnih del iz Podkorena so tudi letos v prostorih gasilskega doma 
pripravile tradicionalno razstavo svojih izdelkov. 

S svojimi izdelki so sodelovali tudi učenci O. Š. Josipa Vandota; 
posebno zanimiva je bila pisana pletena odeja.

Razstavo so slovesno odprli v soboto zvečer, nato si jo je bilo 
mogoče ogledati še v nedeljo, ponedeljek, torek in sredo.
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Tik pred začetkom letošnjega Pokala Vitranc so se na kranj-
skogorskem smučišču Kekec zbrali nekdanji slovenski in tuji 
smučarji, znani Slovenci in ljubitelji smučanja z namenom 
smučati v spomin nekdanjemu slovenskemu smučarske-
mu reprezentantu Dragu Grubelniku in s smučanjem zbrati 
sredstva za sedemčlansko družino v stiski iz Radelj ob Dravi. 
Družino je na domu obiskal organizator Grubinega memoria-
la Rene Mlekuž in jim predal zbrana sredstva, na dogodku so 
zbrali več kot osem tisoč evrov, družina pa bo s tem denarjem 
lahko uresničila željo otrok in jim na podstrešju uredila sobo. 
"Vesel in počaščen sem, da vsako leto z memorialom lahko 
pomagamo pomoči potrebnim. Zdaj, ko sem družino spoznal 
tudi v živo, sem se še dodatno prepričal, da gredo zbrana sred-
stva tudi letos v prave roke," je povedal Rene Mlekuž.
Na prvem Grubinem memorialu so celotna zbrana sred-
stva namenili Dragovemu sinu Maksu, lani pa so z zbra-
nimi sredstvi pomagali 17-letnemu Timu, nadarjenemu 
športniku, ki je v začetku srednje šole zbolel za rakom. 

Družini izročili zbrane donacije

Družina iz Radelj ob Dravi bo z denarjem uredila sobo za otroke. 

Tudi gorenjske podjetnice so se ude-
ležile srečanja slovenskih podjetnic, 
ki ga je aprila soorganizrala Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske. O med-
narodnih temah – o poslu brez meja, 
podjetništvu in uspešnih idejah, ki se 

ne ustavijo ob prvi prepreki in uspe-
hu – so med drugimi spregovorile 
tudi znane in uspešne podjetnice, 
strokovnjakinje in borke za žensko 
podjetništvo Madi Sharma, Sanja 
Popović Pantić, Adisa Tufo in Marta 
Turk, je sporočila Eldina Čosatović iz 
razvojne agencije. "Podjetniški dan je 
udeleženkam dal priložnost, da poleg 
dobrih zgodb spoznajo več kot petsto 
podjetnic, ki so med odmori izmenja-
le kontakte, pozitivno energijo in mo-
tivacijo za usklajevanje poslovnega in 
družinskega življenja."
Na dogodku so razglasili tudi naju-
spešnejšo podjetnico. S častnim pri-
znanjem za podjetnico leta 2018 se 
je na Gorenjsko vrnila Ema Pogačar, 
ustanoviteljica in direktorica podjetja 
Conditus, ki ima prostore na Hrušici 
in je znano po odličnih kremnih rezi-
nah. Udeleženke srečanja so obiskale 
tudi Predstavništvo Evropske komisi-
je v Sloveniji, Hišo EU, doživetje pa je 
skupina 18 podjetnic zaključila v Hiši 
kulinarike pri Alenki Dovžan.

Srečanje slovenskih podjetnic

Podjetnica leta 2018 Ema Pogačar, 
Conditus, in Eldina Čosatović, Ragor

V soboto, 14. aprila, je potekal osmi ko-
lesarski izlet v spomin na ultramaraton-
skega kolesarja Jeseničana Jureta Robiča. 
V začetku aprila bi dopolnil 53 let, vsako 
leto pa se ga v tem času spomnijo in orga-
nizirajo kolesarski izlet v njegov spomin. 
Juretovi prijatelji ter drugi rekreativni ko-
lesarji so se izpred Dvorane Podmežakla 
odpravili do Juretovega groba v Kranjski 
Gori. Letos so pred kolesarskim izletom 
v sodelovanju z Zavodom Trans Julius 
pripravili tudi poligon za najmlajše Trans 
Julius Mini Bike Park ter organizirali krajši 
kolesarski izlet za otroke, je v imenu or-
ganizatorjev povedal Gaber Šorn z Zavo-
da za šport Jesenice.

Juretu v spomin

Podjetje AX elektronika od 31. maja do 
1. junija v Kranjski Gori organizira prvo 
konferenco za informacijsko in komuni-
kacijsko tehnologijo, elektroniko in me-
hatroniko. Kot poudarjajo organizatorji, 
se bodo na dogodku zbrali vrhunski pre-
davatelji iz tujine in Slovenije.

IKT-konferenca
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MARJANA AHAČIČ

Tako so učenci sedmih in osmih ra-
zredov OŠ Josipa Vandota iz Kranjske 
Gore med drugim pobirali smeti na 
parkiriščih v Kranjski Gori. "V imenu 
smučišča Kranjska Gora in Turistič-
nega društva Kranjska Gora se jim 
najlepše zahvaljujemo za pomoč," 
je poudarila Klavdija Gomboc. Kot 
je povedal ravnatelj kranjskogorske 
osnovne šole Milan Rogelj, so učenci 
za akcijo izkoristili delovno soboto, ki 
so jo imeli sredi aprila. Na ta dan so 
sicer na šoli pripravili vajo iz evaku-
acije šole v primeru naravne nesreče, 
na kateri je sodelovala gasilska enota 
PGD Kranjska Gora. Vajo tako v šoli kot 
v vrtcu izvedejo enkrat na leto.
Učenci so skupaj z učitelji po zaključ-
ku vaje urejali okolico šole. Uredili so 
atletsko stezo, pometli šolsko igrišče, 
pobrali nekaj smeti, nato pa se od-
pravili tudi po Kranjski Gori, kjer so 
odpadke pobrali na območju vse do 
smučišča in jih skrbno ločili.
Akcijo so pripravili tudi v Ratečah, in 
sicer na območju Rateč, Planice in 
Tromeje. Kot je poudarila predsedni-
ca tamkajšnjega turističnega društva 
Tina Brlogar, sicer opažajo, da je od-
padkov vsako leto manj, še vedno pa 
nekateri objestneži smetijo in odla-
gajo odpadke na neprimerna mesta. 
"Najbolj kritična so odlaganja na po-
dročju Ledin in Zelencev, kar lahko z 
gotovostjo trdimo, da so delo domači-
nov in ne turistov. Tako smo tudi letos 
našli na obeh lokacijah gospodinjske 
odpadke, živalske odpadke in mrho-
vino, zavito v plastične vreče. Žal se 
tisti, ki odpadke odlagajo na tovrsten 
način, ne zavedajo, da s tem škodujejo 
naravi in da bo moral te odpadke nek-
do počistiti, jih pobrati z rokami."
Kot še pravi Tina Brlogar, je pohval-
no, da se akciji vsako leto pridruži 

veliko mladih, ki izražajo veliko željo 
po čistem in urejenem okolju. Zato v 
prihodnje, ko boste pomislili, da bi 
odpadke odpeljali v gozd, raje pomi-
slite na prihajajoče rodove in odpadke 
odložite na kosovni odpad ali v kon-
tejnerje. Občina in komunala nudita 

tedenski odvoz odpadkov, seveda pa 
za to lahko poskrbite tudi sami in od-
padke odpeljete v zbirni center Tabre."
Turistično društvo Rateče - Planica se 
zahvaljuje vsem krajanom in članom 
društev, ki so sodelovali pri čistilni 
akciji, še poudarja Tina Brlogar.

April, mesec čistilnih akcij
Aprilski konci tedna so tradicionalno namenjeni akcijam, v katerih  
prostovoljci okolje očistijo odpadkov. Tudi v Zgornjesavski dolini so se jih  
udeležili številni občani.

Eno od črnih odlagališč odpadkov na območju krajevne skupnosti Rateče. Žal ni edino, 
pravi Tina Brlogar.

Učenci OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so med drugim pobirali smeti na parkiriščih  
v Kranjski Gori.
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Sobota, 5. maj • Dovje, okrepčevalnica Sonček

14. SREČANJE IN ŽEGNANJE JEKLENIH KONJIČKOV

Organizator: IPA Sekcija Slovenija – Moto klub, IPA RK Gorenjska 
Info: rbrbenko@gmail.com 

Torek, 8. maj • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Torek, 8. maj–petek, 11. maj • Kranjska Gora, Ramada Resort  
Kranjska Gora 

3. MEDNARODNI KULINARIČNI FESTIVAL KRANJSKA GORA 2018

Organizator: HIT Alpinea, d. d.; info: festival@hit-alpinea.si;  
www.festival-kg.com 

Sreda, 9. maj • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 16.00

NA VRHU GORA, BLIZU NEBA 

Voden ogled občasne razstave o svetlobnih pojavih v gorah in  
njihovem nastanku z zanimivimi fizikalnimi poskusi

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Goran Ilič  
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 380 67 32

Sreda, 9. maj  • Jesenice, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 20.00 

BERGANT, PIŽAMA & PERICA: BRADE

Najbolj kosmata komedija 

Organizator: JAB-KA d.o.o in GTČ Jesenice; info: 00386 31 363 179, 
dani@jabka.eu 

Petek, 11. maj • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 19.00

SOLČAVSKO – HARMONIJA TREH DOLIN

Odprtje muzejske razstave 

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in TIC Rinka 
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Petek, 11. maj–sobota, 12. maj • Kranjska Gora, Restavracija  
Montana, Casinò Korona, od 19.00 dalje

ANSAMBEL LOLE

Glasbena animacija v restavraciji

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

Sobota, 12. maj • Kranjska Gora, Ljudski dom, ob 20.00

VINKO MÖDERNDORFER: VAJA ZBORA

GD Kontrada Kanal, režija Peter Harl

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

Torek, 15. maj • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Petek, 18. maj • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 19.00

MUZEJSKI VEČER: PRESEŽNI SVET NA URŠLJI GORI S SEBASTJANOM 
OBLAKOM

Pogovor in predstavitev ob Mednarodnem dnevu muzejev

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Sobota, 19. maj–nedelja, 20. maj • Kranjska Gora, Hotel Alpina

POPOLNI VIKEND ODKLOP ZA ŽENSKE

Vikend seminar, namenjen ženskam

Potrebne so predprijave.

Organizator: Hotel Alpina in Matjaž Slovša  
Info: info@hotelalpinaslovenia.com

Torek, 22. maj • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Sreda, 23. maj • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, ob 18.00

ETNOLOŠKO-KULTURNO-DRUŽABNI VEČER: POGOVOR 
O NESNOVNI KULTURNI DEDIŠČINI

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Slovensko  
etnološko društvo

Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Četrtek, 24. maj • Mojstrana, Slovenski planinski muzej,  
9.00–19.00

15. VZPOREDNICE MED SLOVENSKO IN HRVAŠKO ETNOLOGIJO:  
NESNOVNA DEDIŠČINA MED PRAKSO IN REGISTROM

Potrebne prijave.

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Slovensko etnološko 
društvo; info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Petek, 25. maj • Kranjska Gora, Teater Korona, Casinò & Hotel,  
ob 21.00 in 23.00

TEDDY LION – LATIN CARIBBEAN NIGHT

Glasbena animacija v restavraciji

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

Sobota, 26. maj • Mojstrana, Slovenski planinski muzej, 8.30 in 10.00 

DAN Z ALPSKIM ČEBELARJEM

Voden ogled pred rojstno hišo čebelarja Mihaela Ambrožiča, odhod 
izpred SPM

Organizator: GMJ – Slovenski planinski muzej in Alpska konvencija 
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Sobota, 26. maj  • Kranjska Gora, Vršič 

RED BULL GONI PONY 

Organizator: Red bull Events; info: nina.klanfar@extrem.si 

maj 2018
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Sobota, 26. maj–nedelja, 27. maj • Kranjska Gora, Hotel Alpina

POPOLNI VIKEND ODKLOP ZA ŽENSKE

Vikend seminar, namenjen ženskam

Potrebne so predprijave.

Organizator: Hotel Alpina in Matjaž Slovša 
Info: info@hotelalpinaslovenia.com

Sobota, 26. maj • Kranjska Gora, Ljudski dom, 15.30–22.00

MOJ KINO

Cena vstopnice: 6,50 EUR, člani Mojkino Klub 4,99 EUR, otroška 3,99 
EUR (velja samo za risanke)

Prodajna mesta vstopnic: www.mojkino.si, Petrol, Ljudski dom  
Kranjska Gora (eno uri pred začetkom predvajanja filma)

Organizator: Moj Kino; info: www.mojkino.si

Torek, 29. maj • Gozd - Martuljek, Hotel Špik, ob 17.30

ALPSKA JOGA

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

Četrtek, 31. maj–nedelja, 3. junij • Kranjska Gora

TRAIL DAYS 2018

Organizator: Specialized Deutschland 
Info: www.trail-days.com, kontakt@trail-days.com, info@bike-park.si

Četrtek, 31. maj–petek, 1. junij • Kranjska Gora in Rateče - Planica

1. KONFERENCA ZA IKT, ELEKTRONIKO IN MEHATRONIKO

Organizator: IKTEM – konferenca; info: iktem@svet-el.si,  
+386 1 549 14 00

Sobota, 2. junij • Mojstrana, ob 6.00

S TOMAŽEM NA VIDEMSKO

Tomaž Pšenica: ogled Vidma z okolico 

Organizator: KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana; Info in prijave:  
kud.dovje@gmail.com, 040 791 593

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 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA NA ZUNANJIH PANOJIH: SLOVENSKE GORE 
V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA: MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE 

• Mojstrana, Slovenski planinski muzej

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

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si

MUZEJSKA RAZSTAVA: ROKODELSTVO IN DOMAČA OBRT V DOLINI 

• Kranjska Gora, Liznjekova domačija

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice; info: Liznjekova domačija 
04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si, zdenka.tahir@gmj.si

STALNA ETNOLOŠKA RAZSTAVA 

• Rateče, Kajžnkova hiša

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

DOPOLNITEV STALNE RAZSTAVE IN ZBIRKE ETNOLOŠKA DEDIŠČINA 
RATEČ: JERVAHOVA MIZARSKA ZBIRKA 

• Rateče, Kajžnkova hiša

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice 
Info: Kajžnkova hiša 04 587 61 48, muzej.ratece@gmj.si

DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA, MEDINSTITUCIONALNA 
RAZSTAVA OB 100. OBLETNICI ROJSTVA 

• Kranjska Gora, Knjižnica Kranjska Gora

Organizator: Občinska knjižnica Jesenice, Gorenjski muzej in GMJ 
Info: natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si

Petek, 10. november 2017–torek, 12. junij 2018 • Mojstrana,  
Slovenski planinski muzej

NA VRHU GORA BLIZU NEBA, RAZSTAVA O NASTANKU SVETLOBNIH 
POJAVOV V GORAH 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice – Slovenski planinski muzej 
Info: neli.stular@planinskimuzej.si, 08 38 06 732

Petek, 6. april 2018–ponedeljek, 7. maj 2018 • Mojstrana,  
Slovenski planinski muzej

ČUT DO SOČLOVEKA IN LJUBEZEN DO GORA: 70 LET GRS BOHINJ

Muzejska razstava

Organizator: GMJ – SPM, Gorenjski muzej  
Info: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30

Torek, 24. april 2018–ponedeljek, 15. junij 2018 • Kranjska Gora, 
Liznjekova domačija 

ETNOLOGIJA, ZBIRKE IN PRVA VOJNA

Gostujoča etnološka razstava 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice in Goriški muzej 
Info: Liznjekova domačija 04 588 19 99, muzej.liznjek@gmj.si



Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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.

www.gorenjskiglas.si
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA


