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Zadovoljni s preteklim letom,
optimistično v prihajajoče
Župan Jure Žerjav v pogovoru pred novim letom ocenjuje doseženo.
Kako ste zadovoljni z iztekajočim se letom?
”Iztekajoče se leto je bilo v občini Kranjska
Gora vsekakor živahno na različnih področjih.
Najbolj vesel sem, da je dosežen dogovor med
Ministrstvom za šolstvo in šport kot investitorjem v športno infrastrukturo in lastniki zemljišč v Planici. Kar nekajkrat je Ratečane obiskal minister Zver s svojo ekipo in prva dela so
se že začela. Letos pa smo v občini začeli s še
eno investicijo vseslovenskega pomena: z izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja, ki je
ena največjih pridobitev ne le za Mojstrano.
Med večjimi investicijami v občini je še hotel
v Martuljku in videti je, da se za prihodnost turizma ni bati. Poleti je bila zaključena gradnja
nove, sodobne, vrhunsko opremljene telovadnice v Mojstrani, ki so se je razveselili tako šolarji kot tudi domači vrhunski in rekreativni
športniki, ter obnova fasade in strehe na Kulturnem domu na Dovjem.”
Kar precej je bilo storjenega tudi na stanovanjskem področju in na področju izgradnje infrastrukture.
”Tako je. V Ratečah smo dobili nov vrtec in
nad njim občinska stanovanja, prav tako so
ključe novih neprofitnih stanovanj že prevzeli
najemniki v prostorih stavbe zdravstvenega
doma v Kranjski Gori. Nadaljuje se tudi gradnja kolesarske proge, ki Kranjsko Goro in Slovenijo povezuje s sosednjima Italijo in Avstrijo. V Kranjski Gori sta bili z novim asfaltom
preplastena del Triglavske ceste in Cesta A.
Rabiča, kjer so dokončali izgradnjo kanalizacijskega voda. S cestnimi investicijami so nadaljevali tudi na območju KS Rute, kjer je bila
obnovljena cesta v Srednji Vrh. Prav tako smo
v Rutah dokončali in slovesno predali namenu
nov Dom krajanov, v katerem imajo sedež
Krajevna skupnost, Prostovoljno gasilsko društvo, knjižnica in druga društva. Vsako sredo so
tudi uradne ure za krajane Gozda Martuljka. V
Logu je občina sofinancirala izgradnjo pločnika, dobili so na novo preplasteno cesto in obe
avtobusni postaji opremili z novimi postajališči. V Kranjski Gori so začeli z obnovo že nevarnega in dotrajanega Petacovega mostu; in-

vesticija bo zaključena v prihodnjem letu. V
Podkorenu je bila obnovljena cesta od cerkve
do priključka na magistralno cesto.”
Kakšno je trenutno stanje na področju
oskrbe z vodo?
”Za rešitev problema oskrbe z vodo v Kranjski Gori je že pridobljen projekt izdelave povečave vodohrana Železnica, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za začetek
del v naslednjem letu. Izdelana je tudi vrtina
pri hotelu Lek, z novo vodarno pa bo prečiščena pitna voda iz obstoječega vodnega vira Jurež. Obnovljenih pa je bilo tudi približno 400
metrov cevovoda v Logu. Da bi zmanjšali količino odloženih odpadkov, je Občina kupila
100 hišnih kompostnikov in jih občanom na
podlagi razpisa dodelila v brezplačno uporabo,
javne površine pa so opremili z novim uličnim
pohištvom - s klopmi in koši, ki so izdelani iz
visoko kvalitetnih materialov ter narejeni z domačim znanjem.”
Je v preteklem letu katera od nalog, ki ste
si jih zastavili, ostala nedokončana?
”V letu 2008 so seveda nekateri projekti ostali nedokončani. Začetek gradnje Petacovega
mostu po glavni kolesarski sezoni in zgodnja
zima sta vzroka, da je most zgrajen samo do
faze, da je prehoden za pešce. Gradnja se bo

Spoštovane občanke in občani občine Kranjska Gora,
spoštovani poslovni partnerji, za izkazano zaupanje ter
pomoč pri uresničitvi naših skupnih ciljev se Vam iskreno
zahvaljujemo in vam želimo mirne in zadovoljne
božične praznike, leto 2009 pa naj vam prinese zdravja,
osebnega zadovoljstva in poslovnih uspehov.
Župan Jure Žerjav,
svetniki Občinskega sveta
in Občinska uprava Občine Kranjska Gora

nadaljevala takoj, ko bodo vremenske razmere
to dopuščale. Postavitev vodarne na vodohranu
Alpina zaradi ponovljenega javnega razpisa za
izbiro izvajalca nekoliko zamuja. Ker pa montaža vodarne že poteka, bo tudi oskrba Kranjske Gore s kvalitetno pitno vodo zagotovljena.
Žal pa ni bil v celoti zgrajen povezovalni vodovod Kranjska Gora - Gozd Martuljek. Ta projekt nas čaka v letu 2009.”
V sredo je občinski svet potrdil proračun
občine za prihodnje leto. Katera so glavna
vodila pri pripravi?
”Občinski svet je brez vloženih amandmajev
sprejel proračun za leto 2009. S proračunom
zagotovo nihče ni povsem zadovoljen, to pa pomeni, da so sredstva dokaj pravično razdeljena.
Pri sestavljanju proračuna mi je seveda glavno
vodilo, da ob vseh zakonsko določenih nalogah
čim več denarja namenimo za investicije. Ob
tem pa nisem pozabil na dejstvo, da prihaja obdobje recesije in bodo šole, vrtci, društva in humanitarne organizacije še težje pridobivali
sredstva sponzorjev in donatorjev. Prvi znaki
recesije se že kažejo na prihodkovni strani proračuna, prav zaradi tega pa več sredstev namenjamo za promocijo turizma, naše najpomembnejše gospodarske dejavnosti.”
Katere so največje investicije, ki jih načrtujete za prihodnje leto?
”V naslednjem letu bomo nadaljevali investicije v lokalne ceste, dokončanje Petacovega
mostu, nadaljevala se bo gradnja Slovenskega
planinskega muzeja. Ob številnih manjših investicijah pa je potrebno omeniti tiste največje.
Tako bomo sofinancirali izgradnjo hodnikov
za pešce v Gozd Martuljku. Ta investicija je
ocenjena na 4,5 milijona evrov, približno 800
tisoč evrov pa bo vložek občine Kranjska Gora
v naslednjih letih. V letu 2009 se bo začela obnova osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski
Gori. Tudi ta investicija ne bo zaključena v
enem letu in bo potekala v več fazah. V proračunu pa so zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje projektne dokumentacije za izgradnjo doma za ostarele. Investitor je z državo
podpisal koncesijsko pogodbo, po kateri mora
biti dom zgrajen do jeseni 2010.”
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Na naslovnici: Žive jaslice v Mojstrani,
foto: Gorazd Kavčič
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1/b, Kranjska Gora
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Kranjska Gora ima proračun
za prihodnje leto
Občinski svet je na zadnji letošnji seji pretekli teden potrdil proračun občine za leto 2009. Največ za pločnik
v Gozdu Martuljku in obnovo OŠ Josipa Vandota.
Kranjska Gora - Z le štirimi glasovi proti je
kranjskogorski občinski svet preteklo sredo
potrdil proračun za leto 2009. Načrtovani prihodki so 5 odstotkov višji kot v preteklem proračunu in znašajo skupaj 9.321.000 evrov, načrtovani odhodki 10.954, kar je približno toliko kot lani. 5,7 milijona evrov, to je več kot
polovico proračuna, bo občina tudi v prihodnjem letu namenila za investicije. V Načrtu
razvojnih programov občine za obdobje 20092012, ki je sestavni del proračuna občine, je
tako med najpomembnejšimi investicijami, ki
bodo realizirane v letu 2009, naveden hodnik
za pešce v Gozdu Martuljku, za katerega bo
občina namenila 800 tisoč evrov - višina celotne investicije, za katero sredstva zagotavlja
Direkcija za ceste, pa je kar 4,2 milijona evrov.
Druga večja investicija je prenova Osnovne
šole Josipa Vandota Kranjska Gora. Kot pravi
župan Jure Žerjav, upajo, da jo bodo tako kot
prenovo šole v Mojstrani, zaključili v dveh letih. Med večje investicije prihodnjega leta sodijo še nadaljevanje izgradnje kolesarske poti
ter modernizacijo cest, vodovodnega omrežja,
javne razsvetljave in druge komunalne infrastrukture. Posebno pozornost bodo namenili
izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenih dovoljenj za investicije, s katerimi bodo v naslednjih letih kandidirali na razpisih za pridobivanje nepovratnih sredstev.
Na včeraj sprejeti odlok proračuna ni bilo
vloženih nobenih amandmajev, kar po župano-

Takole so na seji občinskega sveta preteklo sredo potrdili proračun občine za leto 2009. / Foto: Janko Rabič
vem prepričanju pomeni, da so svetniki odgovorno ocenili, da so prihodki realno načrtovani. ”Na drugi strani pa to tudi pomeni, da s
sprejetim proračunom, ki je pač kompromis,
nihče ni popolnoma zadovoljen, a tudi prikrajšan ne,” je dejal Žerjav in poudaril, da občina

Župan obiskal Dom Franceta Bergelja
Že v začetku decembra je župan Jure Žerjav v Domu Franceta
Bergelja pripravil sprejem za stanovalce, ki so doma iz krajev v občini
Kranjska Gora. Tudi letos so se poveselili v prijetnem vzdušju, ob
zvokih pevskega zbora in ob harmoniki pa so celo zaplesali. Njihovi
vrstniki, upokojenci, ki živijo doma, so jim v sočnem domačem jeziku
pripovedovali o vsem, kar se je v preteklem letu pomembnega zgodilo
v Dolini, s toplino prihajajočih praznikov obarvano srečanje pa so ob
sladkih dobrotah in pijači končali ob prijetnem klepetu. Občina je za
vse svoje upokojence v domu in za vse, ki so starejši od 85 let, pripravila tudi novoletna darila. M. A.

tudi za prihodnje leto ni zmanjševala sredstev
za delovanje društev, humanitarnih dejavnosti
ter šolskih in obšolskih dejavnosti, temveč so
proračunske postavke, namenjene zanje, povsod povečali za priznano, približno 5-odstotno
stopnjo.
Marjana Ahačič

Vabilo
V soboto, 27. decembra 2008, ob 20. uri
vas vabimo v večnamensko športno prireditveno
dvorano Vitranc v Kranjsko Goro
na novoletni koncert
Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora,
ki vam ga za novoletno darilo poklanja
Občina Kranjska Gora.
Jure Žerjav,
župan občine Kranjska Gora

Spremembe PUP na ustavno sodišče
Kranjska Gora - Trije svetniki občine Kranjska Gora, Andrej Žemva, Bogomir Košir in Marinka Puc Koplan, so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti šestih sprememb prostorsko ureditvenih pogojev, ki jih je občinski svet potrdil na zadnji seji.
Prepričani so namreč, da je občina Kranjska Gora odlok sprejela na
protiustaven in protizakonit način ter pri tem kršila še določila Aarhuške konvencije in poslovnik o delu občinskega sveta. M. A.
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Recesija je lahko tudi priložnost
Ob dnevu odprtih vrat turizma občine Kranjska Gora tudi okrogla miza o vplivih recesije na turizem.
Kranjska Gora - V zimsko zasneženi Kranjski Gori je Lokalna turistična organizacija v
začetku decembra pripravila dan odprtih vrat
turizma občine Kranjska Gora. V prireditvenem šotoru Arena so predstavili domačo gostinsko in turistično ponudbo, v hotelu Larix
pa pripravili okroglo mizo na temo Kako naprej v pogojih recesije. Po podatkih slovenske
turistične organizacije zadnji trendi kažejo, da
bodo Evropejci v času recesije počitnice preživljali doma: v svoji državi ali vsaj v Evropi.
To pa lahko za slovenski turizem predstavlja
dobro priložnost, če jo bo le znal izkoristiti, so
bili prepričani udeleženci okrogle mize. ”To je
priložnost, ki je ne smemo zanemariti, pri tem
pa se moramo zavedati, da to vedo tudi naši
konkurenti, zato je v bodoče najboljša pot intenzivna promocija, agresivne trženjske aktivnosti na obstoječih trgih in predvsem zelo pospešeno trženje na perspektivnih trgih; tistih,
ki jih kriza ne bo tako prizadela,” poudarja
Darja Radič z ministrstva za gospodarstvo.
”Kljub slabim gospodarskim napovedim za
prihodnost smo v Kranjski Gori dokaj optimistični,” meni direktorica LTO Mirjam Žerjav.
”Kranjska Gora ima namreč odlične pogoje,
saj smo v preteklih letih veliko investirali tako
v infrastrukturo kot tudi v obnovo hotelskih
hiš, ob tem pa uspeli zgraditi še dvorano

V Kranjski Gori so predstavili domačo gostinsko
in turistično ponudbo.

Darja Radič, Ministrstvo za gospodarstvo

Vitranc, tako da imamo veliko možnosti in priložnosti, ki jih bomo, upam, znali dobro izkoristiti. V prihodnjem letu bomo še več sredstev
namenili za promocijo. Iz občinskega proračuna, ki nam za to zagotavlja večino denarja,
bomo tako v letu 2009 za to dejavnost dobili
146 tisoč evrov, kar je skoraj 50 tisoč evrov več
kot letos. Še bolj pospešeno se bomo vključevali v delo slovenske turistične organizacije,
sodelujemo pa tudi v obeh projektih STO, ki

sta zanimiva za Kranjsko Goro, to sta projekta
pohodništvo in kolesarstvo.”
Kot je na okrogli mizi še poudarila Darja Radič, vlada že pripravlja sveženj ukrepov, ki
bodo na eni strani podjetjem pomagali pri reševanju likvidnostne krize, na drugi strani pa
pomagali pri uresničevanju razvojnih projektov. ”Tako bodo podjetja ob koncu krize z novimi proizvodi pripravljena na uspešno konkuriranje na trgu.” Marjana Ahačič
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Obnovljen dom in bogata kultura
Dovje, Mojstrana - Člani KUD Jaka Rabič
Dovje-Mojstrana se letos poleg bogate dejavnosti sekcij in skupin lahko pohvalijo tudi z velikim gospodarskim dosežkom. Temeljito so
namreč obnovili zunanjost kulturnega doma na
Dovjem. Zamenjali so kritino na strehi, prepleskali fasado in uredili okolico. Vrednost del je
bila 100 tisoč evrov, ki jih je iz proračuna prispevala občina Kranjska Gora. Zaključek del
so obeležili z veselim dogodkom v dvorani
doma. Na njej sta o pomembni pridobitvi spre-

govorila predsednica društva Metka Kern Trček
in podžupan občine Kranjska Gora Blaž Knific.
Celotni potek gradnje je na šaljiv način predstavil
igralec Franci Koražija. Sledil je ogled komedije
Pršparan Jur v izvedbi igralcev iz Ribnega.
Z obnovo kulturnega doma bodo v prihodnjem letu nadaljevali. V načrtu imajo še ureditev prostora za vaje in garderobe ter novo
osvetlitev odra. Ko pri društvu sedaj v decembru pregledujejo vse dejavnosti, z veseljem ugotavljajo, da so s kulturno žetvijo lah-

ko več kot zadovoljni. ”Naš dom je res središče vseh dogajanj,” pravi predsednica Metka
Kern Trček. ”Tukaj svoje interese na različnih področjih lahko uresničujejo vsi krajani.
Imamo pevsko skupino Triglavski zvonovi,
Dovški oder, Foto in kino sekcijo ter sekcijo
za ročna dela. Prav slednja svoje dejavnosti
kar razširja. Ima podmladek klekljaric, letos
so se članice lotile še delavnic. Najprej so se
lotile oblikovnih spretnosti iz gline, imajo pa
še druge načrte.” J. R.

Obnovljeni kulturni dom na Dovjem

Vrt Viharnik vabi med prazniki
V Mojstrani za vrt Viharnik že lepo vrsto let skrbi domačin
Stane Brus. Na njem so na ogled viharniki, vsak od njih pa nosi
prav posebno zgodbo. Na vrtu se s pomočjo smerokazov lahko orientirate, kako daleč in v kateri smeri se s svojo veličino ponaša
kakšna gora. Med božično-novoletnimi prazniki pa Stanko Brus
še posebej rad poskrbi, da njegov kotiček zemlje okoli hiše pod
Triglavom zasije v vsej svoji lepoti. Na vrtu postavi jaslice, čez vrt
pa napelje okoli 9000 lučk. Vrt Viharnik v Mojstrani bo v decembrskih dneh odprt do 20. ure, za božič in novo leto pa do polnoči.
Vstopnine ni. K. S.

Abonma spet januarja
Člani in članice Kulturno prosvetnega društva Kranjska Gora, ki
skrbijo za abonma v Ljudskem domu, bodo tega po programu izvajali naprej v mesecu januarju. V soboto, 10. januarja, bo v Zgornjesavski dolini gostovalo Kulturno prosvetno društvo Štandrež s
komedijo Primorske zdrahe. Igor je režiral Jože Hrovat, govori pa o
ostrih ženskih jezikih, primorskem temperamentu in pravem
primorskem ”kažinu”. V petek, 23. januarja, pa v goste prihaja še
Boom teater iz Kranja s komedijo Sosedove skrivnosti, ki ponuja
101 nasvet za boljši dan, kot ga ima sosed. Obe predstavi bosta
tudi za izven. K. S.

Praznični urnik muzejev
Kranjska Gora, Rateče - V predprazničnih dneh bo Kajžnkova
hiša v Ratečah zaprta 24., 30., in 31. decembra ter v soboto,
3. januarja. Liznjekova hiša v Kranjski Gori bo zaprta na
praznične dni 25. decembra in 1. januarja. M. A.
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Zima, kakršno smo poznali nekoč
V Ratečah in Planici je v zadnjih dneh preteklega tedna zapadla rekordna količina snega.
Rateče, Planica - Zgornja Gorenjska je po
nekaj letih spet dobila pravo zimsko odejo;
takšno, kakršno smo poznali pred desetletji. V
Ratečah in Planici je bila tako snežna odeja že
v začetku decembra visoka več kot meter, kar
je za ta čas posebej v zadnjih letih zelo neobičajno. Zanimivo, da je snega že v Kranjski
Gori polovico manj, le komaj za vzorec pa ga
je klub obilnemu sneženju ostalo v Mojstrani.
”Snega smo veseli, kljub temu da je prišel na
hitro. Domačini vedo povedati, da so bili v teh
krajih v starih časih na velike količine snega
navajeni šele v februarju,” je povedal Janez
Brudar, predsednik Turističnega društva Rateče. Večjih težav prebivalci Doline sicer niso
imeli, pristojne službe so sneg dovolj hitro odvažale iz vasi, Planica pa je v teh dneh naravnost pravljično lepa. Še pred prazniki so jo
predvsem za konec tedna obiskali številni,
predvsem domači turisti, ki so uživali v zim-

skih radostih, se odpravili na pohod do bližnjega Tamarja ali tekli na smučeh po že urejeni tekaški progi. ”Zdaj ga je zapadlo že toliko, da
ga noben dež ne more več pobrati,” je zadovoljen Brudar.
”Delali smo od druge zjutraj do desete zvečer,” je povedal vodja tehnične službe pri Komunali Kranjska Gora Črtomir Kosmač.
”Moji fantje so imeli v dneh, ko je najbolj sneži-

lo, redno 17-urne delavnike. Pomagali so nam
zasebniki, tako da lahko rečem, da so bile z
zimsko opremo in malo znanja prevozne prav
vse ceste. Tudi odvoz odpadkov in oskrba z
vodo sta tekla normalno, tako da mislim, da
smo lahko zadovoljni z opravljenim delom;
upam, da se bo stanje vsaj za nekaj časa umirilo, tako da se bodo naši delavci med prazniki
lahko naspali in odpočili.” Marjana Ahačič

Kristjan Andrej Robič dobitnik častne listine PZS
Izjemno predanost planinstvu in kraju dokazuje tudi s skoraj 60-letnim članstvom v Planinskem
društvu Gozd Martuljek.
Planinska zveza Slovenije vsako leto v decembru podeli svečane listine, najvišja priznanja posameznikom za življenjsko delo na področju
planinstva. Letošnji dobitnik iz občine Kranjska Gora je Kristjan Andrej Robič iz Gozda Martuljka.
Lahko se pohvali z res izjemno pripadnostjo planinstvu v kraju, saj je
član Planinskega društva Gozd Martuljek od ustanovitve leta 1949,
torej 59 let! Danes je ponosen, da je z aktivnim vključevanjem v različne dejavnosti doprinesel za razvoj planinstva v kraju, ki se ponaša
s čudovito gorsko naravo. Rad se spomni velike krize, ki je nastopila
nekaj let po ustanovitvi društva. ”Ker ni bilo dovolj članstva in aktivnosti, je že kazalo, da društvo ne bo več obstajalo v Gozdu Martuljku in bi se krajani pridružili planincem v Kranjski Gori. Po
temeljitem premisleku in odločnih besedah nekaterih zavzetih članov
smo sklenili, da društvo mora ostati,” se spominja Robič.
Kasneje so se v društvu začela predavanja, izleti in smučarska
tekmovanja. Kristjan se je povsod aktivno razdajal. Skrbel je za delo
z mladimi. Velik je njegov prispevek pri gradnji bivaka pod Špikom,
kasneje je bil dolgoletni prizadevni gospodar bivaka. En mandat je
bil tudi predsednik društva. Slovesno listino je prevzel s ponosom
in prijetnim občutkom, da je ves čas delal v dobrobit društva in
planinstva v kraju. ”Predsednik društva Anton Oman me je peljal na
podelitev listine, kjer je bilo prav prijetno srečanje. Plakete sem vesel
predvsem zato, ker je dokaz, da je bilo delo, ki sem ga opravil,
uspešno. Danes sem tudi zadovoljen, da je društvo tako aktivno z

množičnim članstvom, prihodnje leto bo praznovalo že 60-letni
jubilej.”
Poleg prejema častne listine je letos v novembru Kristjan Andrej
Robič praznoval tudi 80-letni življenjski jubilej. Torej, čestitke na
kvadrat! J. R.
ZGORNJESAV'C
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Zanimivosti

Angleško, prosim
Na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora smo jeseni mesec dni gostili
angleškega študenta Charlieja Greena.
Kranjska Gora - V okviru projekta Angleška knjižnica, ki smo ga začeli leta 2002 in s
katerim smo počastili spomin na preminulega
Andrewa Milesa, v dogovoru z gospo in gospodom Miles sprejmemo študenta, ki je pripravljen preživeti mesec dni med slovenskimi
šolarji. Vsekakor gre za obojestransko korist,
saj nadebudnemu študentu omogočimo bivanje in raziskovanje Slovenije ter nabiranje dragocenih izkušenj pri delu z otroki, medtem ko
imajo učenci priložnost preizkusiti angleščino
”v praksi” ter spoznati kulturo in običaje tuje
države. Motivacija za govorjenje in učenje se
poveča, iskanje besed ”kako se pa to reče” pa
postane spontano. Tovrstno sodelovanje je vsekakor zabavno, prijetno in poučno.
Novi asistent pri pouku angleščine je opravljal veliko nalog: popravljal je domače naloge,
narekoval, pripravil zgodbice in različne didaktične igre ter tudi poučeval. Pri svojem delu
je bil zelo zavzet in odgovoren. Charlie Green
bo naslednje leto nadaljeval študij na univerzi
v Warwicku in upa, da bo lahko študiral angleščino, kasneje pa bi rad postal pravnik. Njegova srčna želja je popotovati po Afriki, zato
bo v naslednjih mesecih delal za podjetje IBM
pri Southbanku v glavnem mestu Anglije,
Londonu. Doma je sicer iz majhnega mesteca
Great Missenden, ki je iz Londona oddaljeno

približno pol ure vožnje. Nad Slovenijo je bil
popolnoma navdušen, saj ni pričakoval, da je
ta majhna dežela tako raznolika, od gora pa do
morja, Postojnske jame in Ljubljane. Bivanje v
Kranjski Gori pa mu je bilo še posebno pri
srcu, saj sta mu lepa narava in gorski svet omogočila počitek in veliko sprehodov. Najbolj se
mu je vtisnil v spomin izlet na Mojstrovko, saj

še nikoli ni bil tako visoko. Prav tako je bil vesel sončnega vremena, saj je Anglija precej deževna. Za neprecenljive spomine se zahvaljuje
Slavi in Keithu Milesu ter ravnateljici Cvetki
Pavlovčič, saj so mu omogočili obisk Slovenije in bivanje v Kranjski Gori. Prav tako se mu
zahvaljuje naša šola, predvsem pa učenci za
nepozabno doživetje. Milica Vukajlovič

Pisana paleta nastopov pihalnega orkestra
Kranjska Gora - Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora uspešno zaključuje še eno leto delovanja. Spet so godbeniki z ubranimi
zvoki dali pomemben prispevek na številnih prireditvah, odprtjih in
drugih dogodkih, nekaj pa so imeli tudi samostojnih koncertov.
Sodelovali so na treh mednarodnih festivalih pihalnih orkestrov v
Bohinju, v Sevnici in na Malem Lošinju. V okviru dogovora z občino Kranjska Gora je imel orkester redne nastope tudi v Gornjesavski dolini. Med drugim je nastopil ob odprtju Doma krajanov in gasilcev v Gozdu Martuljku, ob odprtju nove telovadnice pri Osnovni
šoli 16. decembra Mojstrana, ob odprtju poletne sezone v Kranjski
Gori in slavju ob 100-letnici Gasilskega društva Podkoren. 27. decembra pa ob 20. uri pripravlja novoletni koncert v dvorani Vitranc
v Kranjski Gori. J. R.
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Cilj je finale državnega prvenstva
Člani floorball sekcije pri Športnem društvu
Zelenci Kranjska Gora že nekaj mesecev skrbijo, da floorball postaja vse bolj priljubljen
šport v Zgornjesavski dolini. Izjemno dobro
nastopajo v državnem prvenstvu, krepijo pa
tudi vrste med mladimi. Pogovarjali smo se z
vodjo sekcije Rolandom Brajičem.
Kako ste zadovoljni z dosedanjim potekom
državnega prvenstva?
”Cilj članske floorball ekipe Športnega društva Zelenci Kranjska Gora je še vedno uvrstitev v
finale državnega prvenstva. Za nami je polovica
tega tekmovanja, to je 11 krogov. Imamo devet
zmag. Po zmagi nad ekipo Polycom Brlog smo
se povzpeli na prvo mesto lestvice državnega prvenstva. V nadaljevanju nas čakajo zelo težke
tekme in vsaka točka bo zelo pomembna. Veseli
smo, da nihče od igralcev ni poškodovan, tako da
ekipa igra z optimalnim številom igralcev.”
Kako so tekme sprejete med domačimi navijači v dvorani Vitranc?
”Moram reči, da se je beseda floorball in s tem
prepoznavnost te športne igre kar udomačila
med prebivalci in obiskovalci občine Kranjska
Gora. Pričakujemo pa še boljši obisk z začetkom zimske sezone, ko v Kranjsko Goro prihajajo tujci, ki ta šport bolj poznajo. Lahko
rečem, da si v dvorani Vitranc vsako tekmo
ogleda od 30 do 100 ljubiteljev športa.”
Kakšni so načrti za nadaljevanje sezone?
Kakšna posebna taktika?
”Načrti ostajajo takšni, kot so bili zastavljeni
junija, ko smo se prvič zbrali pred začetkom

sezone 2008/2009. Uvrstitev v finale je cilj,
vsekakor pa razumljivo vsaka ekipa želi osvojiti tudi naslov prvaka. Menim, da imamo dobro ekipo. Če bomo igrali odgovorno, če ne bo
poškodb, se nam to lahko tudi uresniči.”
Baje je velik odziv na vaše teke tudi iz tujine, predvsem zaradi prenosov tekem v živo
na domači ATM TV.
”Res je. O novosti v Sloveniji, tudi v Evropi,
o neposrednih prenosih domačih tekem naše
ekipe, smo obvestili mednarodno floorball
zvezo. Tako je šla promocija Kranjske Gore,
dvorane Vitranc in floorballa v svet. Res smo
ponosni, da nam je z lokalnim medijem ATM
TV to uspelo uresničiti in tako je bila igra prek
televizijskih zaslonov in spletne strani
www.atm-tv.si predvajana Sloveniji, Evropi,
svetu. Novico o prenosu je mednarodna zveza

Perspektivni teniški igralci
Mojstrana - Pri Teniškem klubu TOP TEN Mojstrana se letos spet lahko pohvalijo z lepimi
tekmovalnimi dosežki. Skupina mladih igralcev in igralk se vse bolj uveljavlja v kategorijah do
12, 14, 16 in tudi do 18 let. Najbolj z rezultati izstopa 15-letni Luka Janša, ki je v kategorijah 14
in 16 let po točkovanju Teniške zveze Slovenije prav pri vrhu. Je tudi eden najboljših reprezentantov v svojih kategorijah. Po njegovi poti gredo ostali Mark Lutz Šefman, Laura Sefič, Luka
Knific in Urban Janša, ki se prav tako vzpenjajo na teniških lestvicah mlajših selekcij. Omeniti
velja še 10-letno Niko Kozar, ki je v svoji kategoriji že med 10 najboljšimi v Sloveniji.
Trenerji Bogdan Janša, Luka Kamšek in Tilen Kosmač napovedujejo napredek pri mladih
igralcih tudi prihodnje leto. Zadovoljni so, da so s pomočjo družine Voga v kampu Kamne na
Dovjem uspeli urediti objekt, kjer imajo lahko treninge poleti in pozimi.
J. R.

isti dan objavila na spletni strani in jo po elektronski pošti posredovala vsem njenim članicam, teh pa je več kot 40.”
Letos ste odprli tudi šolo floorballa za
otroke. Koliko mladih športnikov jo obiskuje, kako jim gre?
”Zastavili smo si zelo zahtevno nalogo, ki pa
jo uspešno izvajamo. V mladinski šoli floorballa vadi skupaj 37 otrok; 14 je mlajših od 9
let, 12 jih je starih do 12 let, 11 pa jih je v kategoriji do 15 let. Pričakujemo še odziv starejših, ki bi sodili v kategoriji U19, kar pomeni
starost do 19 let. Ti za zdaj še niso pokazali
zanimanja, a še imajo priložnost. Mladinska
šola poteka v dvorani Osnovne šole 16. decembra v Mojstrani in vsi so še vedno dobrodošli.”
Kaj pa podpora sponzorjev?
”Tudi te seveda vabimo k sodelovanju, da
podprejo naša športna prizadevanja. Če se
bodo odločili za oglaševanje in promocijo podjetja tudi z našo pomočjo, bomo veseli. Tako
bodo pripomogli tudi k razvoju floorballa v
Zgornjesavski dolini.”
Karmen Sluga

AS SUHA MONTAŽA

Sadet Agić, s. p.

Frizerski studio N & N Dragica Horvat, s.p.
Naselje Slavka Černeta 33, Kranjska Gora
tel: 04/588 23 25, GSM: 041/451 354

Cesta maršala Tita 84,
JESENICE
GSM 041/499 896

TGC Kranjska Gora

mansarde ■ predelne stene
■ spuščeni stropi ■ stenske obloge
■

Sreča ni velika, sreča ni majhna, sreča je sreča!
Vesel božič ter srečno in uspešno novo leto 2009

frizerski studio N&N

MONTAŽA
S KNAUF SISTEMI
ZGORNJESAV'C
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Varnost

Med prazniki previdno s pirotehniko
Petarde popolnoma prepovedane, kazen od 400 do 1200 evrov.
Policisti vsako leto obravnavajo večje število
dogodkov, kjer se je pri uporabi pirotehničnih
izdelkov več oseb poškoduje, pa tudi različna
kazniva dejanja zaradi povzročene škode na
stvareh. Ker je tej problematiki sledila tudi zakonodaja, je bil spomladi sprejet nov zakon o
eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki je korenito posegel predvsem področje uporabe petard kot najbolj motečih pirotehničnih izdelkov.
”Najpomembnejša novost je tako prepoved
prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov, kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je
pok (predvsem so to petarde najrazličnejših
oblik in moči). Dovoljena pa je prodaja 1. kategorije ognjemetnih izdelkov, katerih glavni
učinek je pok, a le od 19. do 31. decembra,
uporaba teh izdelkov pa le od 26. decembra do
2. januarja,” pojasnjujejo policisti Policijske
postaje Kranjska Gora. Navedene izdelke je
tako prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih
prostorih, bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer
potekajo javni shodi ali javne prireditve.
Prav tako pa je prepovedano uporabljati piro-

tehnične izdelke na vseh drugih mestih, kjer
lahko detonacija poškoduje druge ljudi ali povzroči materialno škodo. Prepovedano je tudi
metanje petard v živali. Poleg navedenih omejitev je potrebno pri uporabi pirotehničnih izdelkov upoštevati še navodila proizvajalca,
prepovedana pa je tudi predelava pirotehničnih
izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v
drugih predmetih (na primer loncih, konzervah, nabiralnikih in na ostalih mestih, ki si jih
izvirni uporabniki z burno domišljijo domislijo), lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali
zmesi in preprodaja pirotehničnih izdelkov kar velja tudi za prodajo prijateljem ali sošolcem - poudarjajo policisti.
”Pri tem velja izpostaviti predvsem izkušnje
iz preteklih let, ki kažejo, da so najhujše posledice - hude opekline rok in obraza, poškodbe
oči in podobno - povzročile petarde, ki so jih
iznajdljivi posamezniki oziroma mladi raziskovalci sami preuredili ali naredili z doma izdelanimi eksplozivnimi snovmi, zmesmi in
predmeti. Pri tem pa želimo izpostaviti, da namen policije ni preprečevati ali omejevati uporabe pirotehničnih izdelkov v času praznikov,

želimo pa zagotoviti, da se navedeni izdelki
uporabljajo na način in tam, kjer to dovoljuje
zakon. Policisti vsem občanom želimo čim
lepši preostanek decembra ter vesele in srečne
božično-novoletne praznike. Upamo, da bo nadležnega pokanja čim manj, predvsem pa želimo, da zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov ne bi prišlo do nepotrebnih poškodb.”
Marjana Ahačič

Policisti nagradili prvošolca Nika
Kranjska Gora - Na začetku šolskega leta sta vodji policijskih
okolišev Policijske postaje Kranjska Gora obiskala prvošolčke obeh
osnovnih šol v občini Kranjska Gora. Učenci so poleg pobarvanke z
naslovom Varno na poti v šolo in domov odgovarjali na vprašalnik, ki
so ga nato posredovali na Policijsko upravo Kranj. Konec novembra je
komisija za preventivno delo na Policijski upravi Kranj med pravilno
odgovorjenimi vprašalniki izžrebala nagrajence, med katerimi je bil
tudi Niko Košir, učenec 1. razreda Osnovne šole Josipa Vandota
Kranjska Gora. Niko se je v spremstvu vodje policijskega okoliša Policijske postaje Kranjska Gora Rolanda Brajiča in koordinatorke preventivnega dela med osnovno šolo in policijsko postajo Zdenko Oven
z intervencijskim vozilom policije odpeljal na podelitev nagrad na
Policijsko upravo Kranj. Tam sta inšpektor za promet Aleš Koželj in
inšpektor za preventivno delo Matej Brajnik sprejela devet otrok
gorenjskih osnovnih šol, mentorice ali koordinatorke ter policiste. Kot
je povedal Roland Brajič, so vsi učenci za nagrado prejeli kolesarske
čelade, po podelitvi pa so si ogledali še službena vozila prometne poli-

cije - največ zanimanja jim je vzbudilo motorno kolo. Nato so si
ogledali še predstavitev vodnika s službenim psom za odkrivanje prepovedane droge in Operativni komunikacijski center, večini bolj znan
oddelek, kjer se oglasijo policisti na št. 113.
Marjana Ahačič

www.gorenjskiglas.si

Okulis tična ambulanta Ber ce

JESENICE
OČALA Z NAROČILNICO LAHKO
TUDI BREZ DOPLAČILA
Vesel božič in srečno novo leto 2009
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www.optika-berce.si

Mnenja

PIZZERIA KOT
TRIGLAVSKA C. 28, 4281 MOJSTRANA
TEL.: 589 12 09

Javno pismo krajanom
Rut in Srednjega Vrha
Za nami je zbor krajanov KS Rute-Gozd
Martuljek, Srednji Vrh in to pismo je namenjeno vsem krajanom. Tistim, ki so bili prisotni,
in tistim, ki se zbora krajanov niste udeležili.
Sem izvoljena članica sveta krajevne skupnosti in sem soodločala o pozitivnem mnenju v
zvezi s pozidavo območja kampa Špik. Vsi
izvoljeni člani sveta KS, kot tudi predstavniki
občine smo bili kritizirani s strani nekaterih
prisotnih. Predvsem o tem, kako si upamo o
tako pomembni zadevi odločati v imenu vseh
krajanov. Veliko žaljivih besed, ponižanj in
verbalnega nasilja smo doživeli tisti večer.
To ”korajžo” in pooblastilo ste mi dali volivci. V primeru, da sem kršila zakon, bom za
svoje odločitve odgovarjala pred zakonom, če
pa sem vas razočarala, pa se boste drugače
odločili na naslednjih volitvah. Absurdno pa je
to, da je bilo prisotnih 57 krajanov, torej 10
odstotkov vsega prebivalstva Rut, in 37 krajanov bi sedaj rado naknadno odločalo o pozidavi apartmajev. Nam pa so očitali ravno to,
kako si upamo odločati. Govorili so v imenu
”celega kraja?”! Tudi sama sedaj lahko
”špekuliram” in posledično trdim, da so se
zbora občanov udeležili samo nasprotniki, tisti
ki so za, so ostali doma. Seveda imajo pravico
povedati svoje mnenje in imeli so vse pravno
veljavne možnosti ”zminirati” to gradnjo.
Moti me predvsem to, da so vedno proti in to
v imenu ohranjanja narave, ohranjanja kulturne dediščine, skrbi za zanamce ali celo iz
čisto osebne zamere. Vendar se te iste osebe
vozijo po poljskih poteh z avtomobili, čeprav
imajo vsega 5 minut hoje od doma do cilja. Organski odpadki, tudi njihovi, so vrženi ”za
Savo”, saj ima vsak rad okoli svojega doma
lepo. Skladovnica drv zavzema ogromno prostora, različne vrste streh preko skladovnic pa
sploh niso primerne poleg lično urejene hiše.
Za Savo in na poti ob kolektorju pa je toliko
neizkoriščenega prostora in sem se je prepeljalo kar nekaj ”navlake iz Bučanove rampe”.
Saj je vseeno, če mimo vodi turistična sprehajalna pot. KS skupaj z vsemi društvi v kraju
vsako leto organizira čistilne akcije. Kolikokrat so se je udeležili najglasnejši kritiki
našega dela, najbolje vedo sami.
Za pločnike so bili proti, ker so hoteli obvoznico-ampak kje naj poteka obvoznica? Pa
smo ostali brez pločnikov in brez obvoznice.
Ob tako pomembnih odločitvah za kraj, kot je
obnova ceste v Srednji Vrh, se je svetnik
občinskega sveta, krajan Martuljka v času
glasovanja diplomatsko umaknil. Njega nihče
ni linčal ali obsojal. Denar pa je bil zaradi

V petek 26. 12. 2008 živa glasba,
igra Hajni Blagne.
SREČNO 2009

K&D, d.o.o., c. Maršala Tita 22/a, Jesenice

ODPRTO OD PONEDELJKA
DO SOBOTE OD 7. DO 22. URE,
NEDELJA OD 8. DO 22. URE

Kelvišar Mojca, s.p.

Odprto pismo petardistom
Prihaja čas velikih praznikov. Mnogi ljudje
se za več dni preselijo: nekateri v hrupna okolja, drugi v idilična romantična vaška ali naravna okolja, mnogi z zalogami petard. Prihaja torej čas petard. Z organiziranim hrupnim
okoljem se izživljanje s petardami še nekako
ujema, predvsem pa omogoča, da se tisti, ki ob
hrupnem izživljanju trpijo, lahko takšnemu
okolju umaknejo. In tako sta volk sit in koza
cela. Drugače je z zasebnimi petardisti, ki se
egoistično izživljajo, kjer koli jim pade na
pamet.
Vprašanje petard je mogoče obravnavati s
treh zornih kotov: z varnostnega, pravnega in
ne-etičnega oziroma asocialnega. O pravnih
in varnostnih vidikih nas dovolj opozarjajo
javna občila, o ne-etični oziroma asocialni
plati tega početja pa težko najdemo kak zapis.
Varnostni in pravni vidik nas v tem zapisu ne
zanimata. Zanima nas asocialno izživljanje
nekaterih petardistov bodisi v svojem bivalnem okolju ali v ‘počitniškem’ okolju.
(Pridevnik asocialen pomeni ‘’tisti, ki se noče
ali ne more prilagoditi razumnim družbenim
normam’’). ‘Zasebnih uživalcev pokanja’ ne
briga, da nekateri ljudje ta hrup težko prenašajo (mogoče tudi zaradi krvavih preteklih
strelskih izkušenj), da je za bolnike pokanje
lahko tudi usodno, da domače živali norijo v
hlevih in stanovanjih, da divjad brezglavo
bega in išče mir. Zasebni petardisti težko
razumejo, da izvajajo nasilje. Toliko slabše,
če to razumejo in vendar to počnejo še naprej.
Sploh pa se večini razumnih ljudi pokanje zdi
popolnoma nesmiselno.
Tudi petardanje v odročnejših krajih, kjer
živi srnjad, jeleni in druge živali, ni nič manj
vandalsko početje kot v naselju. V Zgornjesavski dolini je kar nekaj počitniških naselij,
ki so zunaj strnjenega vaškega naselja in
bliže gozdu kot urbani sredini. Nekateri
meščani, ki so si tu zagotovili svoj počitniški
dom, si domišljajo, da tu lahko vse počnejo.
Redno prihajajo z zalogo petard. Živalski
iztrebki v neposredni okolici govorijo o tem,
da so tu doma živali. V neposredni okolici se
spomladi in jeseni mirno pasejo srne. Ko se
zvečer naselje umiri, se po njem sprehajajo
živali. Zlasti v snegu je nešteto sledi, celo pod
balkonom in na bližnjem vrtu. Skratka, živali
so tu doma, človek je le vdrl v njihovo kraljestvo in pozabil, da je tu le gost. In dokler

živi v skladu z etiko mirnega okolja, ni nič
narobe. Divjad pa ne mara pokanja pušk,
možnarjev, petard, ne ognjemetov ne
pogorišč. V svojem okolju bi rada živela po
svoje. Divjad ni obsedena s civilizacijsko
pirotehniko in njeno vandalsko uporabo. Ob
pokanju petard so živali vznemirjene ter begajo sem in tja. Pred leti sem nekaj pred polnočjo stal na razglednem griču in poslušal
šepetanje tišine. Nenadoma je v zgornjem
delu naselja počilo in trop srn je pridivjal
mimo mene ter se zaustavil pod hišo. Komaj
se je umiril, je počilo pri eni od spodnjih hiš
in trop se je zapodil navzdol proti cesti. Ne
vem, ali so srne prečkale cesto v mirnejši
breg, sem pa pomislil na avto, ki bi lahko
takrat zapeljal v trop. No, tudi nepotrebno
človeško smrt v naselju pripisujemo petardam.
Pa recimo, da je otroke še mogoče razumeti,
da so navdušeni nad pokanjem in različnimi
barvnimi učinki. Tudi starejše upokojence bi
človek še razumel, ker je mogoče domnevati,
da se mentalno vračajo v otroštvo in so jim
otroške norosti všeč. Težko pa je razumeti
odrasle zrelih let, ki si s petardami dajejo
duška. Kako razumeti domnevnega intelektualca, ki nažiga petarde s svojega dvorišča za
svoj užitek (in ne zaradi organiziranega
veselja otrokom), čeprav s tem posiljuje
sosede. Da o padanju ogorkov po tujih hišah
ne govorimo. Pričakovali bi, da vsaj odrasli
razumejo, da se svoboda slehernega konča
tam, kjer prekorači mejo svobode drugega.
Očitno je pobalinsko udejanjanje sebičnih
nagonov močnejše od razumnega ravnanja.
O izživljanju odraslih s petardami je kar
nekaj teorij. Vse temeljijo na psihoanalizi.
Njihova razlaga bi marsikoga lahko užalila,
zato jih bom zadržal zase. Morda prihodnje
leto ... Pa tudi če psihoanalizi ne verjamemo,
ni težko razumeti, da je nadlegovanje sokrajanov, ki imajo raje mir kot hrup, beganje domačih živali v hlevih in preganjanje divjadi v
njihovem domu nedostojno, nekulturno obnašanje. Očitno nekateri (največkrat isti) to
težko razumejo.
Pa vendar je stvar tako preprosta. Nenavadne pirotehnične nagone, ki jih je težko
nadzirati, je mogoče brez posebne škode
potešiti v organiziranih središčih veseljačenja,
v središču Kranjske Gore ... ali na ljubljanskem Tromostovju.
Silvo Kristan
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Kolumna, mnenja

Praznični december
December je spet
prišel prehitro in skoraj na skrivaj se je
pritihotapil v naše domove in kotičke srca,
ko bomo spet skoraj
zadnji trenutek hiteli
od trgovine do trgovine in zadnji trenutek
iskali darila za naše bližnje, ... Še dobro, da
otrokom nosijo darila Miklavž, Božiček in
dedek Mraz, ...
V naših vaseh pa je toliko čarobnosti, kot
je nam je prinesel sneg in kolikor si je bomo
ustvarili sami doma. Pa saj nekako razumem obdobje zdaj modernih recesij, pa vendar, ... Kranjska Gora je zimsko turistično
središče, pa se že leta in leta pri samem
čaru okrašenosti ne zgodi nič, no, pa tudi
cesta, ki vodi v Kranjsko Goro, ni nič kaj romantična. Morda pa bi moral župan poslati
kakšno pisemce Božičku oz. dedku Mrazu
(na katerega pač bolj računa) in malo potožiti o naši žalostni cesti in še marsičem drugem, na kar ne more vplivati in so torej vse
karte v rokah dobrih decembrskih mož.
Po vsem tem se človek začne spraševati:
Ali moramo res misliti, da se bo na silvestrovo ne vem kaj zgodilo? Praznovati do
onemoglosti, najbolje na prostem, na kakšnem trgu, se opiti, biti potem še tri dni bolan zaradi mraza in zaužitega alkohola, uživati v pokih raket (petarde so hvalabogu
prepovedali), čeprav tega sploh nočemo?
Se moramo res poljubljati in rokovati za
novo leto zaradi nekakšne nenapisane evforije z ljudmi, ki jih sploh ne poznamo in ki
nam ni do njih?
Najbrž bom letos pisala pismo dedku Mrazu kar v imenu župana (ker župan ne bo
imel časa ali pa bo pozabil) in ga prosila za
vse tiste stvari, ki si jih krajani le potihoma
želijo in o njih ne spregovorijo, ... Morda
tudi za košček čarobnosti turističnega kraja, kjer ni dovolj samo ime, ki je samoumevno, da je pravljično ...
In ker imate krajani toliko drobnih stvari,
ki Vam ležijo na duši, upam, da bo dobremu
decembrskemu možu uspelo prebrati moje
pismo v manj kot enem letu, da bo še kaj
časa za uresničitev teh želja. In če bo naše
želje spremenil le v drobne lučke, ki bodo
drugo leto okrasile našo dolino, bo storil
veliko.
Alenka Peternel

njegove ”odločitve” prerazporejen v Kranjsko
Goro.
Prebivalci ”Špikovega bloka” pa me sploh
presenečajo. Namesto da bi rekli bobu bob in
odkrito povedali, da nimajo koristnega
zemljišča ob bloku za svoje avtomobile, ker ga
ob nakupu stanovanj niso kupili, svoj problem
mečejo v isti koš s pozidavo apartmajev.
Vsi člani sveta KS Rute smo iznesli svoje
pobude, strahove in vprašanja na lastnika in investitorja Resort Hotela Špik. Po pridobljenih
informacijah in tehtanju, kaj je dobrega od tega
in koliko je slabega, smo se s šestimi glasovi
”za” odločili, da damo soglasje k načrtovani
gradnji. Da bi bilo negativnih posledic čim
manj, smo v delu, ki se je dal spremeniti, vnesli
toliko varovalk, kolikor jih je bilo možno. Vse so
bile potrjene na občinskem svetu. Prav tako smo
o nameravani gradnji obvestili krajane na
svečani seji, ki je bila maja 2007. Takrat je bilo
prisotnih približno 120 krajanov. Vsi so bili pozvani, da naj pošljejo pripombe na naslov KS
Rute, na predstavljeni projekt. Pa ni prišla ena
sama pripomba. Ne za in niti proti.
Civilna iniciativa je zbirala podpise proti
gradnji apartmajev. Do danes ni nihče povedal,
koliko podpisov je bilo zbranih. Očitano nam je
bilo, da ni bilo narejenega nobenega elaborata,
kaj pomeni postavitev apartmajev za kraj. Ali je
kdo od nasprotnikov pozidave naredil elaborat,
kaj pomeni za kraj, če apartmajev ne bo? Nič ne
pomaga, da so vsi za gradnjo hotela, nasprotuje
se samo apartmajem. Na KS nam je bilo jasno in
glasno povedano: ”Prenove hotela Špik ne bo,
če se apartmaji izločijo iz konteksta. K projektu
se pristopi celovito ali pa se ga opusti.”
Torej to pomeni še en zaprt in propadajoč objekt v kraju.
Skrb kaj bomo pustili našim zanamcem?
Tisti, ki jih imamo, jih želimo obdržati v domačem kraju. Za to pa je pogoj, da se tukaj
lahko zaposlijo, da lahko ustvarjajo dohodek.
Od čistega zraka in sprehajanja med smrekami,
tudi tistimi na sedanji lokacija kampa, se pač ne
da živeti. Trenutni pokazatelji pa so taki,
da se bodo vračali v Martuljek samo kot ”vikendaši”.
Mladina naj bi s pozidavo kampa izgubila
glavno zbirališče! Moje mnenje je, da potrebuje mladina svoje prostore ob športnih objektih
in v krajevnem domu. Gostinski kompleks
nikakor ni primerno okolje za mladino.
Dostop do ”Špikovega bloka?” Lastnik
zemljišča je Hit Alpinea. Kljub temu so člani

sveta KS z lastnikom opravili razgovor. Ta je
zagotovil, da dostop do stanovanjskega objekta ni sporen in da tega tudi ne bodo ovirali.
Ali so delovna mesta v teh panogah kvalitetna? Kaj pa je kvalitetno delovno mesto?
Kmet smrdi po gnoju, dela povprečno 10 ur na
dan v petek in ”svetek”, avtomehanik je v ”šmirastem pajacu” in pogosto popravlja na terenu
v dežju, snegu in blatu. Strežba jedi in pijače je
pa tako ali tako samo še v študentski domeni,
saj smo ga mi, starši, uspeli proglasiti za manj
kvalitetno delovno mesto in svojih otrok ne
damo v gostinske šole. Sami pa si želimo, da nas
postreže šolan in uglajen Slovenec.
Postavljeno je bilo vprašanje, kaj bodo imeli
Martuljčani od novega turističnega kompleksa?
Ni bilo pa primerjalno povedano, kaj smo imeli
zadnjih 10 let od starega.
- ”Mali ŠPIK” je zaprt, propada in nam ni v
ponos.
- Kamp je iz leta v leto propadal, sredstva so
bila namenjena le za najnujnejše vzdrževanje.
- Zaprtje bazena, ki je bil izredno priljubljena
točka za domačine in ostale obiskovalce iz doline.
- Namesto uporabe zunanjega bazena v kraju
pa vožnja gostov hotela v Aqua Larix.
- Životarjenje hotela.
Ob sprejemanju odločitev svetnikov KS Rute
nas je vodila in nas bo še naprej vodila misel na
razvoj Martuljka s podpiranjem turističnega
razvoja, s podporo drobnemu gospodarstvu,
podporo kmetijstvu ter s tem povezanega turizma na kmetiji. Vsaka posamezna dejavnost
pomeni nek poseg v prostor, neko obremenitev
za okolje in za vsako dejavnost se najde kar precej negativnih postavk. Posledično se bo vedno
našel kdo, ki bo proti.
Še vedno velja rek: ”Kdor dela, tudi greši.”
V preteklosti smo se krajani že odločali o
razvoju kraja. Odločili smo se, da namesto
doma za starejše občane podpremo razvoj turizma. In kaj bi radi sedaj, ko je nekdo pripravljen podpreti razvoj turizma? Verjetno raje vidimo, da to kupijo tujci, mogoče Angleži.
Spoštovani krajani in krajanke, v kolikor
smatrate, da sem tako grešila, potem nimam v
svetu KS Rute kaj iskati. Upam samo, da bodo
na naslednjih volitvah kandidirali tisti, ki so na
zboru krajanov imeli toliko pripomb na naše
delo in da jim bo razvoj Martuljka in Srednjega Vrha uspel po njihovih vizijah.
Članica sveta KS Rute
Barbara Robič

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

Vabimo vas

naročnine

04/201 42 41
e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Vsem želimo vesel božič in
srečno novo leto

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

Prireditve

Tudi letos jaslice v Mojstrani
Med božičnimi in novoletnimi prazniki si bomo pred ledeno kuliso spet
lahko ogledali božično zgodbo.
Mojstrana - V Mlačci nad Mojstrano je te
dni vse nared za praznične žive jaslice, ki jih
bodo letos že sedmič zapored v organizaciji
Društva lednih plezalcev Mojstrana odigrali
mladi domači igralci. Zgodba, ki teče vzporedno z božično pripovedjo, je vsako leto drugačna. ”Tokrat govori o zakoncih, ki ne moreta
imeti otrok,” je povedal Simon Brlogar, ki je
skupaj z Vesno Rižonja režiral predstavo. ”Z
vajami smo pričeli že oktobra, kar tu, na terenu, tako da je izvedba projekta za nastopajoče
kar naporna. Sploh ob dejstvu, da ponavadi nastopamo v hudem mrazu in da imamo med
prazniki kar po štiri predstave na dan!” V projektu sodeluje 24 ljudi, večinoma domačinov,
med katerimi prevladujejo dijaki. Zanimanje
za jaslice je izjemno, pojasnjuje Pavel Sku-

mavc, predsednik društva lednih plezalcev
Mojstrana in avtor ledene scene za predstavo.
”Prvo leto si je predstavo ogledalo 11 tisoč ljudi, bili so vsepovsod ... Potem smo ugotovili,
da to ni dovolj varno in zdaj sprejmemo le po
200 do 300 ljudi naenkrat; prostor je tu, v soteski, pač omejen, varnost pa je za vse nas najpomembnejša.
Pavel Skumavc začne ledene skulpture, romantično kuliso za žive jaslice, pripravljati že
novembra. ”Večina ljudi tega težkega dela ne bi
zdržala - voda, temperatura zraka minus petnajst
stopinj, ure in ure zunaj ... pa led moraš poznati, drugače ne gre,” pravi. ”Delam s srcem, ne z
mislijo na zaslužek. In če se nam vsaj povrnejo
stroški, smo kar zadovoljni,” še dodaja.
Marjana Ahačič, foto: Gorazd Kavčič

RESTAVRACIJA TAVERNA, PIZZERIJA PINO JOŽE KOTNIK s.p., BOROVŠKA CESTA 75, KRANJSKA GORA

Sveta družina v ledeni Mlačci

Letos v predstavi sodeluje 24 nastopajočih, večinoma domačinov.
ZGORNJESAV'C
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Prireditve

Prireditve v občini Kranjska Gora
Vsak dan med 25. decembrom 2008 - 3. januarjem 2009
Žive jaslice v ledu
Predstav ni: 31. decembra 2008 in
1. januarja 2009
Informacije - tel.: 031/677 203,
internet: www.lednoplezanje.com
Kje: Mlačca, Mojstrana
26. decembra 2008
Božično-novoletni koncert - Triglavski zvonovi
Informacije: Leona Gomboc (040/794 840)
Kdaj: 19.00
Kje: Kulturni dom Dovje
26. decembra 2008
Božični koncert MePZ Kranjska Gora
Informacije: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 19.00
Kje: Cerkev Marijinega vnebovzetja,
Kranjska Gora

29. decembra 2008
Božični koncert MePZ Kranjska Gora
Informacije: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 19.00
Kje: Cerkev sv. Andreja, Podkoren
30. decembra 2008
Božični koncert MePZ Kranjska Gora
Informacije: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 19.00
Kje: Cerkev svetega Duha, Rateče
31. decembra 2008
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Slovenski zvoki.
Informacije: TD Kranjska Gora
Kdaj: od 22. ure dalje
Kje: Trg pred TIC, Kranjska Gora
31. decembra 2008
Silvestrovanje
Kdaj: od 22. ure dalje
Kje: Šotor Arena, Kranjska Gora

27. decembra 2008
Novoletni koncert Pihalnega orkestra JeseniceKranjska Gora
Koncert vam kot novoletno darilo poklanja
Občina Kranjska Gora.
Kdaj: 20.00
Kje: Dvorana Vitranc, Kranjska Gora

10. januarja 2009
Državno prvenstvo v floorballu
14. krog
Zelenci : Insport1
Kdaj: 19.15
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
18. januarja 2009
Državno prvenstvo v floorballu
15. krog
Zelenci : Galaks
Kdaj: 18.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
31. januarja 2009
Državno prvenstvo v ženski košarki
KK HIT Kranjska Gora : Odeja KED
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc
31. januarja 2009 - 1. februarja 2009
Svetovni pokal v lednem plezanju
Tekma za svetovni pokal bo tokrat prvič v Sloveniji. Tekmovanja v hitrostnem plezanju se bo
udeležilo okoli 40 svetovno znanih plezalcev.

3. januarja 2009
Državno prvenstvo v floorballu
13. krog
Zelenci : Idrija
Kdaj: 19.15
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

Informacije: PZS Slovenije;
branko@ivanek.net

K Srnjaku na divjačinske dobrote

Srnjakov golaž s kruhovimi cmoki in brusnicami

Gostišče Srnjak v idiličnem okolju nad Kranjsko Goro z veliko teraso

Gostišče Srnjak
041/744 185
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Papa Joe, Zgornje Rute 48
tel.:04 588 02 09

Gomboc Fredi s.p., Ul. Jakoba Aljaža 3, Mojstrana

Vabimo na silvestrovanje

VESEL
BOŽIČ
IN
SREČNO
2009
Gostilna Srnjak, odprto vsak dan od 10. do 18. ure,
informacije: GSM 041/744 185
Vabljeni tudi v Papa Joe Gozd Martuljek
in Papa Joe Kranjska Gora!

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” predstavlja Gorenjsko na
312 straneh. Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih
zemljevidov in podrobnih opisov lepot gorenjske
pokrajine v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

www.gorenjskiglas.si

Oglasi

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina.
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po
e-pošti: narocnine@g-glas.si
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HIT ALPINEA d.d., BOROVŠKA CESTA 99, KRANJSKA GORA

