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Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji, ki izhaja že 74. leto. 
Raziskava branosti kaže, da vsako številko Gorenjskega glasa prebere kar 65.600 
bralcev, branost pa še vedno narašča. Tudi v letu 2021 bo časopis v vaše domove 
vsak torek in petek prinašal gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje, 
večkrat mesečno bo obogaten še z zanimivimi tematskimi in lokalnimi prilogami.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov 
popusta, pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa  
10 odstotkov popusta. Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu  
št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.
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v nakladi 19.230 izvodov, prejemajo ga 
vsa gospodinjstva in drugi naslovniki 
občine Kranjska Gora, priložen je tudi 
izvodom Gorenjskega glasa. 

Zgornjesav΄c 

Na naslovnici:  Tudi v Planici je v teh 
dneh zimska idila / Foto: Gorazd Kavčič
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Testiranje s hitrimi testi smo izve-
dli na pobudo Občine Kranjska Gora 
in Civilne zaščite Občine Kranjska 
Gora v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Jesenice. Komunala Kranj-
ska Gora je pred tem poskrbela, da 
so bili parkirni prostori pred dvo-
rano očiščeni snega, podjetje Infra-
sport Kranjska Gora pa nam je pri-
skrbelo prostor. Druge službe, kot 
sta medobčinsko redarstvo in gasilci 
Gasilske zveze občine Kranjska Gora, 
so poskrbele za parkiranje vozil in 
usmerjanje udeležencev testiranja. 
Gasilska reševalna služba Jesenice 
pa je po zaključku testiranja poskr-
bela za dezinfekcijo prostorov," je 
povzel namestnik poveljnika občin-
ske Civilne zaščite Grega Mihalič. 
Kot je povedal direktor Zdravstve-
nega doma Jesenice prim. Saša Le-

tonja, dr. med, se je testiralo 108 
kranjskogorskih občanov, dva izvida 
sta bila pozitivna. 
"Pričakovali smo večji odziv obča-
nov, zato smo se tudi z več kadra 
pripravili na testiranje," je povedal 
Grega Mihalič in dodal, naj se podje-
tja iz občine, ki želijo več informacij 
o samem testiranju, obrnejo na sta-
cionarno številko občine 04 5809 809 
med 8. in 15. uro. Tam bodo dobili 
vse potrebne informacije.

ZAČELO SE JE CEPLJENJE 

Ta teden je prvi teden, ko so zdra-
vstveni domovi dobili tudi prve 
odmerke cepiva proti covidu-19 za 
cepljenje najstarejših, ki živijo zu-
naj domov za starejše, ki so najbolj 
ogroženi in pri katerih je tudi smr-
tnost višja. Pri naročanju bodo upo-
števali prednostne kriterije za ce-
pljenje, ki jih je določilo ministrstvo 

za zdravje, ter količino cepiva, ki bo 
tedensko dodeljena zdravstvenemu 
domu. 
V Zdravstvenem domu Jesenice pa-
ciente prosijo, naj prijave oddajo s 
spletnim obrazcem, ki je dostopen na 
spletni strani Osnovnega zdravstva 
Gorenjske https://cepljenje.ozg.si/. 
Ob uspešni oddaji prijave bodo preje-
li avtomatsko potrdilo na elektronski 
naslov. O terminu cepljenja bodo prav 
tako obveščeni na elektronski naslov 
ali po telefonu. 
Če prijava s spletnim obrazcem ni 
mogoča, pa naj se obrnejo na tele-
fonsko številko 041 322 453, in sicer 
v ponedeljek, torek in sredo od 9. do 
12. ure. Pacienti, ki imajo izbranega 
zdravnika zasebnika (koncesionarja), 
pa se na cepljenje prijavijo pri svojem 
zdravniku.

V DOMU VIHARNIK BODO CEPILI  
ŽE Z DRUGIM ODMERKOM

V domu Viharnik v Kranjski Gori od 
27. decembra (vse do zaključka ča-
sopisne redakcije) niso imeli več po-
trjenih okužb s koronavirusom. Kot 
je povedala direktorica doma mag. 
Karmen Romih, je okužbo prebole-
lo 56 stanovalcev in 21 zaposlenih. 
"Dne 27. in 28. decembra smo izvedli 
cepljenje s prvim odmerkom pro-
ti virusu SARS-CoV-19. Za cepljenje 
se je odločilo 68 stanovalcev in 20 
zaposlenih. Pri zaposlenih to pred-
stavlja 27 odstotkov vseh. Stranskih 
učinkov cepiva nismo zaznali. Dne 
17. in 18. januarja bodo stanovalci ter 
zaposleni prejeli še drugi odmerek 
cepiva in sedem dni po prejemu je 
dosežena optimalna zaščita. S tem 
smo naredili še en korak, ki bo po-
membno pripomogel k normaliza-
ciji življenja v domu," je poudarila 
Romihova in dodala, da obiski svoj-
cev potekajo ob vnaprejšnji najavi in 
upoštevanju varnostnih ukrepov.

Hitro testiranje in cepljenje proti covidu-19
V Dvorani Vitranc v Kranjski Gori je v sredo, 6. januarja, od 10. do 14. ure potekalo 
brezplačno prostovoljno testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi.

V Dvorani Vitranc je potekalo prostovoljno testiranje na virus SARS-CoV- 2 s hitrimi 
antigenskimi testi. / Foto: ZD Jesenice
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Trdno smo zakorakali v novo leto in v tisto pravo kranjsko-
gorsko zimo, bogato s snegom in temperaturami, da nam 
škriplje pod nogami in nam po dolgem času ponovno lepi 
nosnice. Daleč za nami je december in samo še tu in tam 
nas okraski in posamezna novoletna okrasitev spominja-
jo na december, kakršen naj nikoli več ne bi bil. Verjetno 
si prav vsi prebivalci občine od najmlajših do najstarejših 
ne želimo več leta, kot je bilo preteklo, ki je hvala bogu za 
nami. Leta, ki so ga zaznamovali epidemija, vsakodnevno 
spremljanje gibanja okuženih, obolevanje znancev, prija-
teljev in ožjih družinskih članov, ne nazadnje tudi zapletov 
in smrti ljudi, ki smo jih poznali in imeli radi. Naj ostanejo 
ti spomini le kot grenak priokus in opomin narave, naj si 
je ne drznemo izigravati in zlorabljati za bogatenje in stre-
mljenje k uspehu, moči in gospodarski rasti za vsako ceno. 
Samo želimo si lahko čimprejšnje normalizacije razmer, 
pozitivnih učinkov cepljenj, ki so v teh dneh stekla pred-
vsem v okviru rizičnih skupin in se bodo nadaljevala vse 
do cepljenja vseh, ki se bodo za to tudi odločili. Tudi sam 
osebno se bom za cepljenje odločil takoj, ko bo mogoče, pa 
čeprav sem covid-19 že prebolel in vam lahko iz lastnih iz-
kušenj povem, da bolezen kljub lahki obliki, kakršno sem 
prebolel sam, ni nedolžna. 
Tudi gospodarsko gledano leto za nami ni bilo enostav-
no. Vesel sem, da nam je kljub vsemu na področju celotne 
občine uspelo izpeljati kar nekaj pomembnih investicij in 
večjih vzdrževalnih del ter bilančno in finančno obdrža-
ti dobro kondicijo naše občine. Veliko grožnjo naši lokal-
ni skupnosti pa je preteklo leto predstavljala tudi tožba 
prejšnjega upravljavca kanalizacijskega sistema družbe 

WTE. Multinacionalka je na arbitražnem sodišču na Du-
naju od Občine Kranjska Gora zaradi prenehanja koncesije 
za upravljanje kanalizacijskega sistema neupravičeno in 
neuspešno zahtevala vrtoglave zneske, ki se merijo v mi-
lijonih evrov. Razočaran sem bil, da so na strani WTE na 
Dunaju sodelovali tudi nekateri naši občani. Pričali so v 
korist koncesionarja in poskušali iztrgati Občini Kranjska 
Gora in vsem občanom denar za razvoj in prihodnost. Po 
vsem doživetem lahko prikazujejo kakršnakoli nasprotna 
dejstva in jih objavljajo v različnih medijih, ampak srce 
ostaja tam, kjer smo doma.
In čas gre dalje, kljub sodiščem, napadom in tožbam osta-
jamo zvesti poštenosti, naravi, razvoju in prav vsem obča-
nom. Idej in volje za dobrobit slehernega v občini Kranjska 
Gora tudi meni kot vašemu županu nikoli ne zmanjka in 
tako se bo zgodba nadaljevala v, upam, veliko bolj optimi-
stičnem in zdravem letu 2021, v katerega smo trdno vstopili. 

Vaš župan Jani Hrovat 

Drage občanke,  
spoštovani občani

SUZANA P. KOVAČIČ

Ideja za izdelavo božično-novoletnih voščilnic za stanoval-
ce Doma Viharnik Kranjska Gora je padla na tedenskem 
pedagoškem sestanku, ko so se na Osnovni šoli 16. decem-
bra Mojstrana pripravljali na prireditev ob dnevu šole in 
prazniku Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana, je pove-
dala ravnateljica šole Darja Pikon. "Učitelji so spodbudili 
učence, naj pripravijo in izdelajo voščilnice, te pa so potem 
prinesli pred šolo v nabiralnik, ki smo ga pripravili v ta 
namen. Nabiralnik je pred šolo stal tri dni, učenci pa so 
izdelali več kot sto voščilnic. V dogovoru z Domom Vihar-
nik smo voščilnice dostavili na recepcijo, zaposleni doma 
pa so jih v našem imenu potem razdelili stanovalcem," je 
pojasnila ravnateljica Darja Pikon.

Stanovalce razveselili z voščilnicami
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SUZANA P. KOVAČIČ

 Destinacija Kranjska Gora je bila 
med božično-novoletnimi prazniki 
in tudi zdaj ob koncih tedna polna 
dnevnih obiskovalcev, številni so si 
v Zgornjesavski dolini uredili tudi 
začasna prebivališča. Priljubljenost 
destinacije se je pokazala že lani z 
odlično unovčitvijo turističnih bo-
nov. Pomembno pa je, da se dobro 
počutijo ne samo gostje, ampak ena-
ko dobro tudi domačini. Kaj se vam 
zdi najpomembneje, da so zadovolj-
ni vsi?
Predvsem je treba paziti na uravnote-
ženost ukrepov, da z njimi zaščitimo 
najprej naše stalne občane na način, 
da se jim ne poslabša kakovost ži-
vljenja in s tem dostopnost do javnih 
ustanov, kot sta zdravstvo in šolstvo, 
in da ostanejo v domači občini. Na 
občini se bomo potrudili tudi s stano-
vanjsko politiko in s pogoji za podje-
tnike, ki ustvarjajo delovna mesta za 
domačine. Podpiramo samoiniciativo 
mladih, ki želijo ostati v občini; želi-
mo jim prisluhniti in ponuditi čim 
boljše pogoje za življenje. Zavedamo 
pa se, da je pritisk kapitala zaradi 
atraktivnosti same destinacije klju-
čen tako pri cenah nepremičnin kot 
pri samem pritisku na stanovanjsko 
politiko. Ubrati moramo neko srednjo 
pot. Ob tem naj povem, da je prijava 
začasnega prebivališča v občini mo-
žna samo na upravni enoti izključno 
s soglasjem lastnika nepremičnine. 
Občina pri tem nima nobenih pristoj-
nosti in na to smo že opozorili mini-
strstvo za gospodarstvo. 
V Kranjski Gori je turizem že več kot 
stoletje glavna gospodarska dejav-
nost. Prizadevamo si za goste, ki bodo 
pri nas ostajali dlje časa in ki naše 

kraje in naše občane spoštujejo, z nji-
mi sobivajo in se vračajo k nam. So-
naravno bivanje, ohranjanje kulturne 
in naravne krajine imamo tudi v viziji 
Občine Kranjska Gora in želimo, da to 
naši gostje ohranijo skupaj z nami.

 Leto 2020 je bilo zaradi pandemi-
je koronavirusne bolezni 19 izredno 
zahtevno. Kljub temu vam je uspe-
lo izvesti številne investicije enako-
merno po krajih v občini. Ker zborov 
krajanov zaradi koronarazmer ko-
nec leta niste organizirali, prosim, 
če povzamete nekaj večjih investicij.
Občinski proračun smo lani popravi-
li nad predvideno osnovo tudi zaradi 
vladnega ukrepa z uvedbo turističnih 
bonov, kjer smo bili zelo aktivni in 
uspešni. To nam je pomagalo, da smo 
skorajda vse prvotno zastavljene cilje 
uresničili in da smo od Mojstrane do 
Rateč izpeljali projekte. Med najve-

čjimi projekti so bili ureditev naselja 
Slavka Černeta v Kranjski Gori vključ-
no s parkirno cono pred Trgovsko-go-
stinskim centrom. V Mojstrani smo 
dokončali pločnik v delu od Slovenske-
ga planinskega muzeja do "fabrke", na 
Dovjem pa smo od kampa Kamne do 
vasi uredili cesto in pločnik. V Zgornji 
Radovni smo sanirali Bičkov klanec. 
Bilo je kar nekaj še drugih manjših 
investicij, od sanacije cestišč, obnove 
mrliških vežic do obnove vodohranov 
ter vodovodnega in kanalizacijskega 
sistema. Ohranili smo tudi pomoči 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini.
Ena ključnih investicij za zagotavlja-
nje varnosti je bila izgradnja zaplav-
ne pregrade na vodotoku Belca, ki jo 
je izpeljala država ob pomoči občine. 
Prebivalci Belce po dolgem času lahko 
spet mirno spijo. Mislim, da je s tem 

»Občina bo še naprej vodena maksimalno  
skrbno, za kar dajem besedo«
Z županom Občine Kranjska Gora Janezom Hrovatom, za katerim je že več kot 
polovica županskega mandata, smo se pogovarjali o aktualnem dogajanju v 
občini.

Župan Janez Hrovat
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zadeva rešena za desetletja. Skupaj 
z državo bomo uredili še dostop do 
zgornjega dela podora in del vodotoka 
do Save Dolinke. 

 Občinski proračun za letošnje leto 
ste pripravljali pred jesensko vno-
vično zaostritvijo razmer zaradi sla-
be epidemiološke situacije v državi. 
Ob sprejetju proračuna na decem-
brski seji občinskega sveta ste zato 
dejali, da je ta na trhlih nogah. Kje 
se bo poznal največji izpad prihod-
kov in katere bodo prednostne inve-
sticije?
Proračun 2021 je na trhlih nogah vsak 
dan bolj. Protikoronskih ukrepov ni 
videti konca, zimska sezona je na po-
lovici in že smo izgubili polovico pri-
hodkov iz naslova turizma (turistič-
nih taks, koncesnin in še vseh drugih 
dohodkov, povezanih s turizmom). Iz-
pad prihodkov se bo najbolj poznal na 
nenujnih investicijah. Nekatere pro-
jekte pa bomo zagotovo izvedli, prva 
bo na vrsti gradnja prizidka k vrtcu v 
Mojstrani. Speljali bomo tudi kar ne-
kaj investicij na področju Triglavske-
ga narodnega parka z urejanjem in 
umirjanjem prometa v alpske doline 
pa tudi investicije v kanalizacijsko 
in vodovodno omrežje. Prednostno 
bo dokončanje sanacije zajetja Jurež, 
tudi sanacija kanalizacijskega sis-
tema Jasna–Kranjska Gora, ki je še 
edini mešani kanalizacijski sistem. 
Dokončali bomo manjša območja v 
Gozdu - Martuljku in Podkorenu, ki še 
niso komunalno urejena s kanaliza-
cijskim sistemom. Razen posameznih 
hiš, ki se še morajo priklopiti, bo več 
ali manj to rešeno. S tem bomo imeli 
aglomeracije, ki so obvezne za priklju-
čitev v javno kanalizacijsko omrežje, 
urejene v celoti.

 Kako bo potekala gradnja vrtca v 
Mojstrani?
Gradbeno dovoljenje imamo, v javni 
razpis za gradnjo prizidka gremo v 
prihodnjem tednu. Poskušali bomo 
pridobiti tudi nepovratna sredstva za 
sofinanciranje gradnje, ki so zdaj na 
voljo. Po izgradnji prizidka bo na vrsti 
še sanacija obstoječe zgradbe vrtca. 

 Blažu Knificu ste zaupali še en 
mandat vodenja Komunale Kranjska 
Gora. Kako ocenjujete njegovo delo 

oz iroma delo komunalnega podjetja 
v splošnem?
Zelo sem zadovoljen z njihovim de-
lom, storitve še izboljšujejo. Sem pa 
tja so v tem času, ko je zapadlo veli-
ko snega, posamične pritožbe na ra-
čun neočiščenega dela kakšne ulice. 
Vendar je težko pričakovati, da bodo 
ulice, če je ponoči zapadlo 60 centi-
metrov snega, očiščene že ob sedmi 
uri zjutraj. Tu včasih brez lopate in 
kakšne svoje freze ne gre oziroma je 
treba malce počakati, ker so tudi na 
področju pluženja cest, pločnikov, ulic 
postavljene prioritete. 
Komunalo Kranjska Gora ocenjujem 
kot urejeno in sodobno opremljeno 
javno podjetje. Sodelovanje med ko-
munalnim podjetjem in občino je 
zgledno, komunikacija med mano in 
vodstvom podjetja prav tako. Zagoto-
vo pa so stvari, ki se dajo še izboljšati. 
Letos bodo predvidoma zamenjali ve-
čino obstoječih ekoloških zabojnikov 
za odpadke s sodobnejšimi potopnimi 
zabojniki. Občane pa prosim, da loču-
jejo odpadke že doma, saj le tako ne 
bomo dodatno bremenili narave in 
bomo dober zgled zanamcem. Pozi-
vam tudi prebivalce, ki imajo v občini 
urejena sekundarna prebivališča, da 
odpadkov ob odhodu domov ne odla-
gajo v in pred ekološke otoke, ampak 
polnijo svoje koše za odpadke. Raz-
mišljamo o tem, da bi za prebivalce 
sekundarnih prebivališč to uredili na 
drugačen način.

 Drugo leto po vrsti se bo svetovni 
pokal alpskih smučark za Zlato lisi-
co z Mariborskega Pohorja preselil 
na tekmovalno progo v Podkorenu 
konec tega tedna. Zaradi epidemije 
bo prireditev brez gledalcev. Izku-
šnje z organizacijo tekem imate, pa 
vendarle, kako se pripravljate na ta 
organizacijski zalogaj?
Kljub temu da že imamo svetovni po-
kal Vitranc v alpskem smučanju za 
moške in skoke v Planici, bo tudi Zlata 
lisica pripomogla k dvigu prepoznav-
nosti Kranjske Gore in pripomogla k 
potrditvi slovesa dobrih organizator-
jev. Po drugi strani bo zaradi epidemi-
je turistični izplen žal slab.
Pomembna je seveda tudi medseboj-
na pomoč organizacijskih komitejev 

Maribora in Kranjske Gore, kjer se 
vidi, da Slovenci še zmeraj znamo 
stopiti skupaj, da znamo ob sodelo-
vanju in pomoči skupaj stopiti tudi z 
novimi lastniki smučarskega centra 
Kranjska Gora in pripraviti prireditev 
na nivoju najboljših smučarskih pri-
reditev.

 Epidemije še ni konec, so pa v dr-
žavi že začeli cepljenje proti covi-
du-19. Kakšno je epidemiološko sta-
nje v občini? Se boste cepili?
Koronavirusno bolezen sem prebolel, 
vendar pa se bom takoj, ko bo to mo-
goče, še cepil. Menim, da je cepivo edi-
na odrešitev za Slovenijo in ves svet. 
Ob tej priložnosti bi se rad zahva-
lil našim občanom, da so epidemijo 
vzeli resno in da se držijo ukrepov ter 
da kdaj "stisnejo zobe" zaradi včasih 
dnevnega navala obiskovalcev. Doka-
zali smo tudi, da vse občinske službe 
zaščite in reševanja (od članov Civil-
ne zaščite, gasilcev do policistov), hu-
manitarne organizacije in posamični 
prostovoljci, ki sodelujejo v boju proti 
covidu-19, odlično opravljajo naloge, 
za kar se jim zahvaljujem. Zahvalju-
jem se zdravstvenemu osebju in nji-
hovim sodelavcem ter drugim zapo-
slenim v kritični infrastrukturi, ki z 
nadurnim delom, požrtvovalnostjo in 
izpostavljanjem svojega zdravja delu-
jejo v teh časih. Občina Kranjska Gora 
je sicer postavljena zelo ugodno na 
seznam epidemiološko neproblema-
tičnih občin. 

 Polovica vašega županskega man-
data je že za vami, kako ste zado-
voljni z opravljenim delom in kako 
gledate v prihodnost?
Občina se je postavila na noge in je 
ob vsem že povedanem tudi precej 
finančno močna občina po dohodku 
na prebivalca ter ena izmed dvanaj-
stih nezadolženih slovenskih občin, 
na kar sem izredno ponosen. Obča-
ni, ki so me izvolili, imajo garan-
cijo, da bo tako ostalo, da bo obči-
na tudi finančno še naprej vodena 
maksimalno skrbno, za kar dajem 
besedo. Kakšno leto pa bo treba 
"stisniti zobe", največji zmagovalci 
bodo tisti, ki bodo koronakrizo pre-
živeli zdravi, živi in ne prav finanč-
no zdesetkani.
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Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 7. in 10. člena Odloka o postopku in me-
rilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 68/2018) in Letnega programa športa 
Občine Kranjska Gora za leto 2021, ki ga je na 11. seji dne 16. 12. 2020 sprejel Občinski svet Občine Kranjska Gora, Občina Kranjska 
Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA ZA LETO 2021 V OBČINI KRANJSKA GORA

Naziv in sedež izvajalca razpisa: Občina Kranjska Gora,  
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 

Na razpisu lahko sodelujejo nosilci  in izvajalci športne  
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-  so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
-  imajo sedež v Občini Kranjska Gora, delujejo za območje 

Občine Kranjska Gora in izvajajo dejavnost pretežno za pre-
bivalce Občine Kranjska Gora (izjema je Športna zveza Jese-
nice),

-  delujejo in imajo sedež v Občini Kranjska Gora najmanj eno 
leto od dneva objave javnega razpisa, 

-  imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo 
programe športa s svojimi strokovnimi kadri,

-  imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco 
članstva ter evidenco udeležencev programov, 

-  nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih 
sodnih sporov z Občino Kranjska Gora,

-  izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim 
programom športa in razpisno dokumentacijo.

Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvaja-
nju programov in področij letnega programa športa.

Izvajalci LPŠ so: 
-  športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki 

Sloveniji,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
-  pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu 

v Republiki Sloveniji,
-  ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na 

področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
-  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno-

veljavne programe, 
-  samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravlja-

nje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 
- zasebni športni delavci. 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi:
1. Šport otrok in  mladine:
- športna vzgoja predšolskih otrok,
- športna vzgoja osnovnošolske mladine
- športna vzgoja mladine
-  športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport
2. Vrhunski in kakovostni šport 

3. Športna rekreacija 
4. Šport invalidov  
5. Drugi programi s področja športa:
- šolanje strokovnih kadrov 
- strokovni kadri
- športni objekti 
- informatika in propagandna dejavnost v športu
-  delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na 

lokalni ravni

Višina razpisanih sredstev: 

EUR Namen EUR

150.500,00 Osnovna dejavnost športnih 
društev

6.1.1.  Šport otrok in mladine 
(šport v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu):

6.1.1.1. športna vzgoja predšolskih 
otrok

1.049,00

6.1.1.2. športna vzgoja  
osnovnošolske mladine

1.905,00

6.1.1.3. športna vzgoja mladine 2.745,00

6.1.1.5. športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport

7.187,00

6.1.6. Kakovostni šport 72.740,00

6.1.9. Športna rekreacija 9.691,00

6.1.8. Šport invalidov 600,00

6.1.10. Šport starejših 900,00

6.3.1. Šolanje strokovnih kadrov 700,00

6.3.2. Strokovni kadri 50.192,00

6.3.5. Informatika in propagandna 
dejavnost v športu

1.000,00

6.4.1. Delovanje društev, občinskih 
in drugih zvez ter zavodov na 
lokalni ravni

1.791,00

5.000,00 6.3.2.3. Vrhunski šport –  
športni dodatek kategoriziranim 
športnikom

18.000,00 6.2. Športni objekti – vzdrževanje

173.500,00 SKUPAJ



Razpisna dokumentacija obsega: 
-  Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa za leto 2021 v Občini Kranjska Gora 
- Prijavne obrazce 
- Vzorec pogodbe
-  Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 68/2018)

Razpisna dokumentacija se lahko prevzame v sprejemni pi-
sarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska 
Gora ali na spletni strani https://obcina.kranjska-gora.si/.

Vloga na razpis mora biti izpolnjena izključno na prijavnih 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navede-
na v razpisni dokumentaciji. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

Če v javnem razpisu za posamezne programe ne bo ustre-
znih prijav, se bodo sredstva razporedila drugim izvajalcem 
športnih programov. Pristojna Komisija za izvedbo javnega 
razpisa predlog za prerazporeditev sredstev predlaga župa-
nu. 

Rok za prijavo na razpis je petek, 12. 2. 2021. Vloge, ki 
bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 

Prijave je treba poslati v zapečateni ovojnici priporočeno po 
pošti ali oddati osebno v sprejemni pisarni na naslov: Ob-
čina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, s 
pripisom: »ne odpiraj – razpis šport 2021«.

Nepravilno označene in nepravočasno prispele vloge bodo 
zavržene. 

Odpiranje prijav bo izvedeno najkasneje v roku 15 dni po 
roku za prijavo na razpis in ne bo javno.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obve-
ščeni o izidu javnega razpisa.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z Od-
lokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 
68/2018). Na podlagi predloga komisije, ki jo imenuje žu-
pan, bo izdana odločba o izbiri in obsegu sofinanciranja ali 
o zavrnitvi sofinanciranja programa. Dokončnost odločbe 
bo podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju.  

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc 
Rabič, tel. štev.: 04 5 809 809, vprašanja pa lahko naslovite 
tudi na el. naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si.

Številka: 671-2/2021-2                                              Janez Hrovat,
Datum:   4. 1. 2021                                                             župan
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Tudi letos je načrtovanih dvanajst številk Zgornjesavca. 
Prvo številko imate že v branju, časopis Zgornjesav'c bo 
izšel še 5. februarja, 5. marca, 2. aprila, 7. maja, 4. junija, 
2. julija, 13. avgusta, 3. septembra, 1. oktobra, 5. novem-
bra in 3. decembra. S. K. 

Izhajanje Zgornjesavca  
v letu 2021

Tradicionalna je pred novim letom obdaritev občanov, sta-
rejših od 85 let. Sredstva za darila zagotovi Občina Kranj-
ska Gora, na domove pa jih prinesejo predstavniki Društva 
invalidov Kranjska Gora in društev upokojencev iz občine. 
Konec lanskega leta se zaradi epidemije covida-19 za obisk 
raje niso odločili, je pa župan Janez Hrovat starejšim od 85 
let poslal voščilnico. Prav tako ni bilo tradicionalnega žu-
panovega obiska v obeh domovih za starejše, jeseniškem 
in kranjskogorskem, še veliko pa bo priložnosti za druže-
nje, ko se bodo epidemiološke razmere izboljšale. S. K. 

Novoletno voščilo starejšim  
občanom

Kranjskogorski občinski svet je cene programov vrtcev na-
zadnje potrdil leta 2018. Občinski svetniki so na decem-
brski seji na predlog obeh javnih zavodov v občini potrdili 
nov sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ 16. de-
cembra Mojstrana in vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora ter znižanje plačila staršev. V primerjavi z letom 2018 
so se cene zvišale predvsem v tistem delu, ki se nanaša 
na stroške plač (napredovanja v plačnih razredih in nazi-
vih ...), materialni stroški pa so se dvignili le pri mojstran-
škem vrtcu. Stroški živil v obeh vrtcih ostajajo na enaki 
ravni. V vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana so s prvim 
januarjem cene višje za 13,68 odstotka za prvo starostno 
obdobje otrok in za 25,95 odstotka za drugo starostno 
obdobje. V vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora so 
cene višje za 11,69 odstotka v prvem starostnem obdobju 
in za 0,83 odstotka v drugem starostnem obdobju (sem 
sodi tudi vrtec v Ratečah). Tako kot vsa leta doslej cena za 
starše ostane dodatno znižana, in sicer za prvo starostno 
obdobje za deset odstotkov in za drugo starostno obdobje 
za pet odstotkov. Starši lahko uveljavljajo tudi subvenci-
jo, višina plačila oskrbnine je odvisna od dohodkovnega 
razreda staršev. Za pokrivanje izgube vrtca pri OŠ 16. de-
cembra Mojstrana bo občina zagotovila 16.742 evrov. Kot 
so pojasnili, je izguba nastala zaradi zamika pri sprejemu 
predlagane nove cene. S. K.

Nove cene v vrtcih
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SUZANA P. KOVAČIČ

"V prvih dneh po požaru je že stekla 
akcija sanacije poškodovanih objek-
tov, odvoz materiala, rušenje poško-
dovanih delov objektov ..., v kateri je 
poleg služb zaščite in reševanja sode-
lovalo tudi več kot sto prostovoljcev iz 
krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana 
in okoliških naselij. Sočasno je po-
tekala humanitarna akcija pomoči 
prizadetim družinam z zbiranjem 
hrane, oblačil, finančnih sredstev in 
drugega. Občina Kranjska Gora je eni 
družini zagotovila začasno bivanje v 
občinski stavbi Pr' Katr na Dovjem. Že 
11. januarja 2020 se je za potrebe koor-
dinacije pri zbiranju pomoči prvič se-
stala skupina krajanov in se povezala 
v skupino Vsi smo Dovje, ki je pripra-
vila vse za zbiranje finančne pomoči 

(vloge, prošnje, zbiranje sredstev s 
SMS-sporočili), organizirali smo hu-
manitarni koncert in odprli poseben 
TRR za namen pomoči prizadetim 
družinam pri Župnijski karitas Dovje. 
Župan Janez Hrovat je za pomoč na-
menil svoj celoletni honorar, svetniki 
pa sejnino s seje občinskega sveta," je 
povzel Bogdan Janša, član skupine Vsi 
smo Dovje. Poleg tega je občina zelo 
hitro uredila bivalne prostore – stano-
vanje v pritličju obnovljene stare šole 
na Dovjem, kamor se je začasno vse-
lila druga družina. Obe družini imata 
tudi letos zagotovljene občinske pro-
store za nadomestno bivanje. Občina 
Kranjska Gora pa z investicijami v 
vodovodno omrežje hkrati posodablja 
tudi protipožarno zaščito, kar je, kot je 
poudaril Janša, v strnjenih vaseh, kot 
je Dovje, izjemnega pomena. 

PODPISALI DOGOVOR O NAČINU 
DELITVE ZBRANIH SREDSTEV

V okviru skupine Vsi smo Dovje so 
zbiranje sredstev pomoči nadaljeva-
li tudi med prvim in drugim valom 
epidemije covida-19, v tem času sta 
oškodovani družini že začeli postop-
ke pridobivanja dokumentacije za 
gradnjo in obnovo hiš. Gradnjo so 
začeli jeseni, odbor skupine Vsi smo 
Dovje pa je do 27. decembra na raču-
nu zbral 169.682,46 evra. "Na podlagi 
izdanih gradbenih dovoljenj, opravlje-
nih gradbenih del na poškodovanih 
objektih, izjav nadzornika o izvedbi 
del in izdanih računih izvajalca smo 
zastopniki odbora skupine Vsi smo 
Dovje in oba oškodovanca 28. decem-
bra podpisali Dogovor o načinu deli-
tve zbranih sredstev. Dogovor poleg 
vseh opisanih dokumentov vsebuje 
tudi način delitve sredstev glede na 
delež neto vrednosti površin posa-
meznega objekta; za en stanovanjski 
objekt 123.908,62 evra, kar znese 73,11 
odstotka doniranih sredstev, in za 
drugi objekt 45.573,83 evra, kar znese 
26,89 odstotka doniranih sredstev," je 
pojasnil Bogdan Janša in dodal, da so 
denar 30. decembra na podlagi opra-
vljenih del in izdanih računov naka-
zali izvajalcu gradbenih del.

DELO ODBORA POTEKALO  
TRANSPARENTNO IN KOREKTNO

S tem je odbor Vsi smo Dovje zaključil 
svojo vlogo pri koordinaciji zbiranja 
pomoči in sredstev, še vedno pa se 
lahko vsi zainteresirani za nudenje 
pomoči obrnete neposredno na oško-
dovane družine. 
"Člani odbora smo to svoje delo spreje-
li kot veliko odgovornost in hkrati za-
upanje vseh krajanov in verjamemo, 

Tudi tokrat je slavila solidarnost med ljudmi
Dne 3. januarja 2020 je silovit požar na Dovjem v celoti uničil dve stanovanjski 
hiši in gospodarsko poslopje, večja škoda je nastala na še enem gospodarskem 
poslopju. Tudi tokrat se je pokazala izjemna solidarnost ljudi za pomoč 
prizadetim družinam v požaru, uspešno je svoje humanitarno delo opravila tudi 
skupina Vsi smo Dovje.

V prvih dneh po požaru je že stekla akcija sanacije poškodovanih objektov, odvoz 
materiala, rušenje poškodovanih delov objektov ... / Foto: profil Vsi smo Dovje na 
Facebooku



Gradnja in obnova poškodovanih hiš že potekata. / Foto: profil Vsi smo Dovje na Facebooku
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da smo z delom v turbulentnem letu 
2020 to tudi potrdili. Delo odbora je 
potekalo na različnih področjih, pred-
vsem pa transparentno in korektno. 
V imenu odbora se iskreno zahva-
ljujemo vsem, ki so na kakršenkoli 
način pomagali pri sanaciji nastale 
škode, finančni pomoči in vseh dru-
gih vrstah pomoči. Dokazali smo, da 
v še tako hudi nesreči znamo stopiti 
skupaj, kar nas je vodilo čez to turbu-
lentno leto. Oškodovanim družinam 
želimo uspešno nadaljevanje gradnje 
in čimprejšnjo vselitev v domove, do 
takrat pa naj velja slogan, ki nas je 
vodil na poti pomoči: Ogenj je veliko 
vzel, a tudi dobroto vnel," je sklenil 
Bogdan Janša.

SUZANA P. KOVAČIČ

Celostna prometna strategija predstavlja strateški doku-
ment, ki je namenjen reševanju problemov občine, ki so 
povezani s prometom. Z njim občina določi učinkovito za-
poredje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresniče-
vanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju 
potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter 
posledično višjo kakovost bivanja. Temeljni cilj dokumen-
ta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na 
okolje ter povečati kvaliteto in privlačnost bivanja za lo-
kalno prebivalstvo in obiskovalce.
Pri pripravi Celostne prometne strategije je velik poudarek 
na trajnostni mobilnosti, ki pomeni težnjo k večji uporabi 
okolju prijaznih prevoznih oblik, kot so na primer peša-
čenje, kolesarjenje in javni potniški promet. Pri tem pa je 
pomembno, da zagotovijo večjo prometno varnost in pod-
pirajo sonaravni in uravnotežen razvoj. 
Narejena bo analiza obstoječega stanja na področju pro-
meta v občini Kranjska Gora, pripravljeni bodo predlogi 
strokovno utemeljenih rešitev ter dopolnjen že izdelan 
akcijski načrt. Vsak ukrep v akcijskem načrtu bo vseboval 
tudi merljive kazalnike, na podlagi katerih bo moč ugoto-
viti, ali se posamezen ukrep oziroma aktivnost izvaja in 
kako uspešna je njena realizacija.
Občina bo pri pripravi Celostne prometne strategije, ki jo 
bo v končni fazi sprejel občinski svet, na različne načine 

sodelovala tako s strokovno javnostjo kot tudi z vso zain-
teresirano javnostjo ter prebivalci občine Kranjska Gora, 
kolikor bo to dopuščalo epidemiološko stanje, na primer 
prek delavnic, anket, javnih predstavitev in organiziranih 
dogodkov. Tesno sodelovanje vseh teh deležnikov je ključ-
nega pomena za uspešno izvedbo projekta.

Celostna prometna strategija želi postaviti v ospredje na-
črtovanje za ljudi, torej z več kakovostnimi javnimi površi-
nami, motorni promet pa bi se temu podredil.
Ker je to dolgotrajen proces, ki zahteva čim večje sodelo-
vanje javnosti in seveda tudi široko strinjanje javnosti z 
ukrepi, že sedaj vabijo vse prebivalce občine k aktivnemu 
sodelovanju pri projektu Celostne prometne strategije, saj 
bodo le na ta način lahko pripravili dokument, ki bo spre-
jemljiv za vse in ki ga bodo lahko skupaj tudi realizirali. 
V prihodnjih mesecih se bo tako v občini Kranjska Gora 
zvrstilo kar nekaj dogodkov na temo trajnostne mobilno-
sti. K aktivnemu sodelovanju ste vabljeni vsi občani s svo-
jimi predlogi.

Celostna prometna strategija 
V občini Kranjska Gora so pristopili k izdelavi Celostne prometne strategije.  
Cilj dokumenta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter 
povečati kvaliteto in privlačnost bivanja za lokalno prebivalstvo in obiskovalce.

V prihodnjih mesecih se bo v občini Kranjska 
Gora zvrstilo kar nekaj dogodkov na 
temo trajnostne mobilnosti. K aktivnemu 
sodelovanju ste s svojimi predlogi vabljeni vsi 
občani.
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MARJANA AHAČIČ

Občinski svet je pred prazniki na-
daljeval sredi decembra prekinjeno 
obravnavo točke o soglasju za pre-
nos snežnih topov v lasti domačega 
smučarskega kluba (ASK) na podjetje 
RTC Žičnice Kranjska Gora, ki jih tudi 
dejansko upravlja. Svetniki so se po 
temeljitem pogovoru o sodelovanju 
med občino, klubom in žičničarji od-
ločili, da s prenosom soglašajo in na 
ta način vzpostavijo temelje za boljše 
sodelovanje med lokalno skupnostjo 
in podjetjem, ki je eden od temeljnih 
akterjev turizma v destinaciji.
Soglasje k prenosu že amortiziranih 
snežnih topov so namreč žičničarji 
postavili kot enega od pogojev za pod-
pis desetletne pogodbe o nadaljnjem 
sodelovanju s smučarskim klubom in 
posredno prihodnjo usodo izvedbe Po-
kala Vitranc. 

PRENOSA BREZ SOGLASJA OBČINE 
NE MORE BITI

Kot je pojasnil predsednik ASK Kranj-
ska Gora Gregor Benedik, je do zapleta 
prišlo po prihodu novih lastnikov RTC 
Žičnice Kranjska Gora, ki trdijo, da ob-
staja zagotovilo oziroma dokument, 
po katerem naj bi bili snežni topovi po 
dobi amortizacije njihovi. "Mi se s tem 
nismo strinjali, glede na pogodbe z ob-
čino tega brez njenega soglasja niti ne 
moremo storiti," je svetnikom na seji 
povedal Benedik. Pojasnil je še, da so z 
Žičnicami leta 2016 podpisali desetle-
tno pogodbo o sodelovanju, ki pa je bila 
lani spomladi s strani žičničarskega 
podjetja enostransko odpovedana. 

VZTRAJAJO PRI PODPISU  
DOLGOROČNE POGODBE
"V pogodbi je k sreči člen, ki govori o 
enoletnem odpovednem roku, tako da 
Pokal Vitranc 2021 v skladu s to pogod-
bo lahko organiziramo. Kljub vsemu 
je v pogajanjih, ki jih imamo z družbo, 
še vedno več vprašanj kot odgovorov, 
zato predlagamo, da lastništvo opre-
me, kot predlagajo žičničarji, ven-
darle prenesemo nanje, ne nazadnje 
jo v vsem tem času ne le uporabljajo, 
ampak tudi, kot narekuje pogodba, 
vzdržujejo. V dobro kluba, v dobro kra-
ja in v dobro Pokala Vitranc smo se 
zato odločili, da se s prenosom lastni-
štva strinjamo, ob tem pa vztrajamo 
pri podpisu dolgoročne pogodbe glede 

organizacije tekmovanj, treniranja 
otrok in ostalih smučarjev ter upra-
vljanja poligona, skratka pogodbe, ka-
kršne smo imeli tudi doslej."
Benedik je poudaril, da bi podpis po-
godbe oziroma urejena razmerja med 
akterji na področju smučanja pred-
vsem predstavljali dober temelj za 
nadaljnje delo z mladimi pa tudi za 
razvoj smučanja nasploh.

V POGOVORIH SODELUJE TUDI  
OBČINA

Pojasnil je še, da pogovori z žičničar-
ji, v katerih kot partner sodeluje tudi 
Smučarska zveza, za zdaj potekajo 
dobro. Z njim se je strinjal tudi župan 
Hrovat, ki je poudaril, da morajo biti v 
pogovore vključeni vsi: Žičnice Kranj-
ska Gora, klub in občina. "Drug brez 
drugega ne moremo, če ne sodeluje-
mo, delamo škodo ne samo razvoju 
smučarskega športa, ampak celotne-
mu turizmu v občini."

Soglasje kot osnova za dobro sodelovanje 
Občinski svet je tik pred prazniki na seji, ki so jo organizirali po spletu, po 
temeljitem pogovoru o sodelovanju med občino, smučarskim klubom in žičničarji 
soglašal s prenosom lastništva snežnih topov na RTC Žičnice Kranjska Gora.

Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjskega glasa

Benedik je poudaril, da bi podpis pogodbe oziroma urejena 
razmerja med akterji na področju smučanja v Kranjski Gori 
predvsem predstavljali dober temelj za nadaljnje delo z mladimi 
pa tudi za razvoj smučanja nasploh.
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V Kranjski Gori so t. i. turistično pa-
truljo že med nedavnimi prazniki 
uvedli iz več razlogov, kot je poveda-
la Mojca Mežek iz Turizma Kranjska 
Gora: "V prvi vrsti je to skrb za varnost 
in dobro počutje lokalnega prebival-
stva. Turistično patruljo smo uvedli 
tudi z namenom ozaveščanja obisko-
valcev destinacije. Tako bo ena izmed 
prioritetnih nalog patrulje informira-
nje o primerni in obvezni opremi za 
varno pohodništvo, varnem gibanju 
na smučarko-tekaških površinah in 
sprehajalnih ter kolesarskih poteh. 
Obiskovalce bo patrulja informirala 
tudi o aktualnem dogajanju v naši 

destinaciji in v času prireditev nad-
zorovala prizorišča. To bo tudi oblika 
mobilnega TIC-a, ljudem bomo poma-
gali z napotki, informacijami." Z nad-
zorom najbolj turistično obljudenih 
krajev na destinaciji in rednimi obho-
di predvsem v obdobju praznikov, po-
čitnic in ob koncih tedna bo patrulja 
preprečevala tudi morebiten vandali-
zem. V sodelovanju z redarsko službo 
pa bo nadzorovala in opozarjala na 
neprimerno parkiranje. "S situacijo 
leta 2020 smo varnost, skrb za sočlo-
veka, solidarnost in zdravje ponovno 
uvrstili med prioritete svojih življenj. 
Turistično patruljo zato uvajamo z 
mislijo na varno in prijetno bivanje 
lokalnega prebivalstva ter obiskoval-
cev," je povedala Mežkova. 

Zgornjesav ska dolina med vsemi tu-
rističnimi središči s snežno odejo tudi 
minuli konec tedna ni bila izjema po 
številu obiskovalcev. "Na naši destina-
ciji je bil 9. in 10. januar četrti konec te-
dna zapored, ko je bil obisk najbolj pri-
ljubljenih točk na destinaciji precejšen. 
Opazili smo, da so nenehna policijska 
kontrola in nadzor ter sodelovanje z na 
novo vzpostavljeno turistično patruljo 
obrodili sadove. Turistična patrulja, 
ki je bila ves konec tedna na terenu, 
poroča o ozaveščenosti obiskovalcev, 
upoštevanju aktualnih navodil in pri-
mernem ter zglednem parkiranju. 
Veseli nas, da sta delovanje turistične 
patrulje in ozaveščanje obiskovalcev 
uspešna in da so odzivi na njeno delo-
vanje dobri," je sklenila Mojca Mežek.

Uvedli  
so turistično  
patruljo 
Zgornjesav ska dolina 
med vsemi turističnimi 
središči s snežno odejo 
tudi minuli konec tedna 
ni bila izjema po številu 
obiskovalcev. Na delu 
je bila tudi turistična 
patrulja.

Turistično patruljo so uvedli z mislijo na varno in prijetno bivanje lokalnega prebivalstva 
ter obiskovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

SUZANA P. KOVAČIČ

V družbi RTC Žičnice Kranjska Gora so 
lani investirali sedemsto tisoč evrov 
v sistem umetnega zasneževanja, 
kar prinaša izdelavo kakovostnejše-
ga snega in posledično tudi odlično 
pripravljene proge. S to investicijo 
je bil zgrajen zasneževalni sistem 
Preseka v Kranjski Gori. Na mestu, 
kjer je včasih stala vlečnica Prese-
ka, je zdaj položena linija cevovoda 

in postavljeni novi snežni topovi. "V 
načrtu imamo, da v bližnji priho-
dnosti v naše smučišče investiramo 
še dodatnih pet milijonov evrov, kar 
imamo napisano tudi v strategiji. 
Največji del sredstev bomo nameni-
li za nadgradnjo oziroma razširitev 
sistema umetnega zasneževanja, 
kupili bomo dodatne snežne topo-
ve in zgradili akumulacijsko jezero 
v Veliki dolini za potrebe umetnega 
zasneževanja celotnega smučišča," 

so sporočili iz RTC Žičnice Kranjska 
Gora. Investicije naj bi začeli že le-
tos, vendar jim koronarazmere pre-
cej križajo načrte, tudi zaradi slabe 
smučarske sezone. Zaradi epidemije 
covida-19 in vladnih protikoronskih 
ukrepov so RTC Žičnice Kranjska 
Gora obratovale dvajset dni, od 10. do 
23. decembra in od 2. do 7. januarja, 
obisk v teh dneh pa je bil tudi zaradi 
prepovedi prehajanja med regijami 
slabši. 

Naložba bo vredna pet milijonov evrov
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V novembrski številki glasila Občine Kranjska Gora 
Zgornjesav'c z dne 6. novembra 2020 je bil objavljen čla-
nek z naslovom Zmaga Občine Kranjska Gora na Dunaju, v 
katerem sem bil omenjen tudi sam. V članku so bili nave-
deni podatki, ki v povezavi z mojim imenom niso resnični. 
Predstavljeni pa so tudi podatki, ki jih je zaradi objektivne-
ga obveščanja javnosti treba dopolniti. Objava je tudi pose-
gla v mojo čast, ugled in dobro ime, zato podajam prikaz 
naslednjih nasprotnih dejstev:
Navedbo, da je imela družba WTE na osnovi koncesijske 
pogodbe z dne 30. januarja 1998 koncesijo za zbiranje, od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Kranjska Gora, 
je treba dopolniti. Bistvo podeljene koncesije je bila izgra-
dnja javnega kanalizacijskega sistema, ki ga turistična ob-
čina Kranjska Gora ni imela (več kot 72 km do leta 2015), 
in posledično izvajanje gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpadnih voda na podlagi Odlo-
ka – koncesijskega akta za podelitev koncesije za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne 
službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpa-
dnih in padavinskih voda v občini Kranjska Gora (Uradni 
vestnik Gorenjske št. 37/1997). Ta odlok je še vedno v veljavi, 
saj ga Občinski svet Občine Kranjska Gora ni nikoli razve-
ljavil. Navedba, da so bile ugotovljene številne nepravilno-
sti v izgradnji kanalizacijskega sistema, ne drži. Za vse veje 
javnega kanalizacijskega omrežja, ki jih je gradil koncesio-
nar ali občina (razen za naselje Rateče, kjer je pridobivanje 
uporabnega dovoljenja leta 2015 prevzela Občina Kranjska 
Gora pod vodstvom Janeza Hrovata) so bile v času mojega 
službovanja na občini od 1. novembra 2002 do 2. novembra 
2015 pridobljena uporabna dovoljenja, na podlagi tehnič-
nih pregledov in ustreznih gradbenih projektov. Najbrž ni 
treba navajati, da se lahko uporabno dovoljenje pridobi na 
podlagi pozitivnega mnenja strokovnjakov, soglasodajalcev 
in izvedencev, gradnja pa mora biti skladna z ustreznimi 
projekti. Izjava Janeza Hrovata, da sem bil v arbitražnem 
postopku na Dunaju na nasprotni strani Občine Kranjska 
Gora, je neresnična, zavajajoča in po mojem mnenju zlo-
namerna. Nikoli nisem bil podpisan nikjer kot tožnik proti 

Občini Kranjska Gora. Še manj pa, da bi moral Janez Hro-
vat, kot navaja, braniti Občino Kranjska Gora pred mano. 
Na Občini Kranjska Gora sem bil zaposlen 13 let in sem ve-
dno deloval v korist občine in njenih prebivalcev. Na svoje 
delo sem ponosen in še danes se rad ozrem po pridobitvah, 
ki so nastale (tudi z mojim prispevkom) v tem času. Na 
Dunaj sem bil vabljen kot priča v arbitražnem postopku, 
tako kot več drugih oseb, ki jih Janez Hrovat v članku ne 
omenja. Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je pričanje 
državljanska dolžnost posameznika, ki se je zmožen izreči 
o pomembnih dejstvih in okoliščinah. Priča ni samo dol-
žna pričati, pač pa tudi govoriti po resnici, sicer stori ka-
znivo dejanje krive izpovedbe. Janez Hrovat v članku poziva 
na enotnost občanov proti tožbi nemške multinacionalke. 
Mar je pozabil, kako je takoj po svojem prihodu na obči-
no "podil" sodelavce iz občinske uprave in ukinjal delovna 
mesta? V zvezi z navedbo, da občina pričakuje povrnitev 
stroškov v višini 214 tisoč evrov, je treba pojasniti, da s tem 
občini ne bodo povrnjeni vsi stroški, ki jih je z arbitražnim 
postopkom imela. Kot izhaja iz javno dostopnih podatkov 
na spletni strani Občine Kranjska Gora, je imela ta od leta 
2017 do sedaj približno 920.000 evrov stroškov arbitražnega 
postopka, ki prek proračuna bremenijo vse občane občine 
Kranjska Gora. Od tega 775.000 evrov sodnih stroškov, sto-
ritev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 
drugih, 103.000 evrov stroškov prevajalskih storitev, stro-
škov lektoriranja in podobno ter 38.000 evrov računovod-
skih, revizorskih in svetovalnih storitev. Preostanek pa je 
bil porabljen za dnevnice, prevoze in nastanitve na Dunaju 
(Vir: Zaključni računi 2017, 2018, 2019 in Sprejeti proračun 
2020). Teh podatkov župan Janez Hrovat v članku svojim 
občanom ni predstavil. Moje mnenje je, da bi lahko bil re-
zultat za Občino Kranjska Gora ob ustreznem medsebojnem 
spoštovanju, sodelovanju in upoštevanju osnovnega načela 
izpolnjevanja pogodbenih obveznostih "pacta sunt servan-
da" za občane bistveno ugodnejši in ob ustreznem vodenju 
občinske politike celo brez izdatkov iz občinskega proraču-
na. Mag. Rajko Puš, Rateče
 

Prejeli smo
Prikaz nasprotnih dejstev v zvezi z objavo članka z na-
slovom Zmaga Občine Kranjska Gora na Dunaju

Dne 2. januarja so se v Smerinjah v Kranjski Gori vnele saje v di-
mniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kranjska Gora so goreče 
saje pogasili, pregledali okolico dimnika in odsvetovali kurjenje 
do prihoda dimnikarske službe. Družina Branka Robiča, po do-
mače Pr' Lohnežu, se gasilcem zahvaljuje za uspešno in hitro 
posredovanje pri dimniškem požaru. S. K. 

Hitro posredovali pri dimniškem 
požaru

Občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja (MVVI) je občinske svetnike na decembrski seji Občinskega 
sveta Občine Kranjska Gora seznanila z nekaj svojimi odloči-
tvami: z imenovanjem Tjaše Prusnik za nadomestno članico v 
svet javnega zavoda Gornjesavski muzej, med dvema kandida-
toma pa je komisija soglašala z imenovanjem Marka Mugerlija 
za direktorja Gornjesavskega muzeja. Za imenovanje članov v 
novo Komisijo za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin je 
Komisija za MVVI prejela 21 predlogov kandidatov, za članstvo 
jih je predvidenih pet. Ker so bile glede imenovanja članov še ne-
jasnosti, so to prenesli na naslednjo sejo. Svetniki so se seznanili 
tudi s sklepom župana Janeza Hrovata, ki je še en mandat vode-
nja Komunale Kranjska Gora zaupal Blažu Knificu. S. K. 

S seje občinskega sveta
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"Glede na obsežne količine snežnih pa-
davin v vseh krajih v občini je prišlo 
do situacije, ko s plugi nismo mogli 
več odrivati snega, tako smo začeli iz-
vajati frezanje in odvoz snega na štiri 
deponije. Dve sta na komunalni bazi 
Tabre, ena v Kranjski Gori in ena v Pod-
korenu. Sneg smo frezali s sedmimi 
frezami, dodatno smo najeli še frezo 
(skupaj s strojnikom) iz radovljiškega 
komunalnega podjetja. Najeli smo še 
štiriosne kamione zasebnega podje-
tja, ki so nam pomagali predvsem pri 
odvozu snega. Za Rateče smo dodatno 
najeli pregibni nakladalnik za čišče-
nje ulic, kar se je izkazalo za zelo do-
bro odločitev. Z omenjenim izvajalcem 
bomo sodelovali tudi v prihodnje, kajti 
uspelo nam je v celoti očistiti vse uli-
ce, tudi najzahtevnejše. Želim pohvaliti 
tudi upravljavca stroja, ki je svoje delo 
opravil odlično, kar so opazili tudi kra-
jani Rateč. V omenjenem obdobju smo 
imeli v povprečju na terenu šest ekip, 
od tega praviloma tri podnevi in tri po-
noči, trenutno pa dela zaključujemo s 
tremi ekipami, odvažamo sneg s parki-
rišč in širimo ceste. Rad bi še poudaril, 

da kljub vsem akcijam nismo povzroči-
li večje materialne škode, zelo pa sem 
vesel, da ni prišlo do nesreč in poškodb. 
Tudi sam sem sodeloval v zimski služ-
bi in vodil akcijo čiščenja pločnikov ob 
regionalni cesti od Gozda - Martuljka 
do Kranjske Gore. Zelo dobro smo so-
delovali s poveljnikom občinske Civilne 
zaščite Blažem Lavtižarjem, ki nam je 
pomagal pri intervenciji ob plazu, ki je 
padel s strehe v Ratečah, in z odstrani-
tvijo preostalega snega s strehe, ki je 
predstavljal neposredno nevarnost za 
udeležence v cestnem prometu," je pov-
zel Blaž Knific in dodal, da se je nakup 
silosa za sto ton soli ponovno izkazal za 
upravičeno investicijo. "V zimski sezoni 
2020/2021 smo imeli že dva vremenska 
ekstrema, ko se je med snegom pojavil 
leden dež in je bilo treba ceste takoj po-
sipati. S pomočjo silosa sol na posipal-
nike naložimo v petih minutah in takoj 
lahko začnemo posipati." Blaž Knific se 
zahvaljuje vsem sodelavcem in koope-
rantom za dobro opravljanje dela. Kot 
je sklenil: "V občini Kranjska Gora je 
devetdeset kilometrov kategoriziranih 
cest, ki jih čistimo po prioritetah, vseh 

pa se ne da očistiti naenkrat. Po kon-
cu zimske sezone bomo naredili ana-
lizo vseh dogodkov, zabeležene imamo 
tudi vse prejete predloge občanov, ki jih 
bomo vključili v izvedbeni program za 
zimsko sezono 2021/2022." 
Letos bodo 80 odstotkov sredstev lastne 
amortizacije, približno 120 tisoč evrov, 
namenili za posodobitev zimske služ-
be. Prioriteta bo nakup specialnih frez.

Zimska služba na delu
»Od 28. decembra do 5. januarja je samo v Ratečah zapadlo približno meter in pol 
snega. Že od prvega dne so naše ekipe na terenu in bodo najmanj še teden dni, 
da odstranijo sneg s parkirišč in da zaključijo širjenje cest v občini,« je povedal 
direktor Komunale Kranjska Gora Blaž Knific.

Čiščenje cest v Ratečah / Foto: Blaž Knific

Računalniško vodeni silos za sto ton soli  
/ Foto: Blaž Knific

Čiščenje pločnika ob regionalni cesti / Foto: Blaž Knific
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SUZANA P. KOVAČIČ

"Običajno obdarovanje poteka za otroke v vrtcu ter prvem 
in drugem razredu osnovne šole. Otroke v vrtcu in šoli obi-
šče dedek Mraz. Ta s seboj pripelje še pravljične like, ki 
otrokom zaigrajo predstavo. Otroke nagovori, razdeli pa 
jim tudi darila. Letošnje obdarovanje je zaradi epidemije 
covida-19 in posledičnega zaprtja šol potekalo malce dru-
gače. Dedek Mraz se je javil z video posnetkom, ki je bil 
posredovan otrokom. Pozabil pa ni niti na darila, ki na 
otroke čakajo v vrtcu in šoli. Otrokom, ki so občani občine 
Kranjska Gora in ne obiskujejo vrtca, pa jih je poslal kar na 
dom. Dedku Mrazu so darila pomagale izbrati vzgojiteljice 
in učiteljice ter prostovoljke v Društva prijateljev mladine 
Kranjska Gora. Med izbranimi darili so se našle družab-

ne igre, knjige, igrače in podobno. Skupaj je dedek Mraz 
obdaroval 275 otrok. Sredstva za obdarovanje je prispevala 
Občina Kranjska Gora," je povzela predsednica Društva pri-
jateljev mladine Kranjska Gora Anja Lukan.
V društvu projekt ocenjujejo kot uspešen in upajo, da so 
otrokom pričarali nasmeh na obraz. "Dedek Mraz je v življe-
nju otrok namreč tisti, ki kljub epidemiji nikakor ne sme 
manjkati v čarobnem decembru," je še dejala Anja Lukan. 

Dedek Mraz je  
obdaroval otroke
V Društvu prijateljev mladine Kranjska 
Gora vsako leto s pomočjo Občine 
Kranjska Gora in v sodelovanju z 
Zvezo društev prijateljev mladine 
Jesenice pripravijo obdarovanje otrok v 
čarobnem decembru.

SUZANA P. KOVAČIČ

Decembra je na spletni platformi Zoom potekal nastop 
učenk flavte in kljunaste flavte kranjskogorskega oddel-
ka Glasbene šole Jesenice pod mentorstvom učiteljice Eve 
Mittendorfer. "Učenke so nastopile ob spremljavi glasbe s 
CD-ja ali ob posneti klavirski spremljavi, ki jo je pripravil 
učitelj klavirja Leon Šmid. Bil je lep flavtistični večer. Tana 
Rudolf, ki obiskuje četrti razred flavte, pa se je predstavila 
tudi na koncertu Glasbene šole Jesenice v okviru Decembr-
skih spletnih koncertov glasbenih šol 2020 v soorganizaciji 
Zavoda RS za šolstvo, Zveze slovenskih glasbenih šol, Mi-
nistrstva za izobraževanje znanost in šport ter Arnesa. Na 
ta koncert smo še posebno ponosni, saj so učenci s svojimi 
dovršenimi glasbenimi točkami virtualno nastopili pred 
širšo slovensko javnostjo," je povedala pomočnica ravna-
teljice Glasbene šole Jesenice mag. Karin Vrhnjak Močnik 
in dodala, da se je Tana suvereno predstavila z energično 
skladbo Wilhelma Poppa Španska serenada in prispevala k 
razvoju pouka flavte na kranjskogorskem oddelku.

Bil je lep flavtistični večer

Tana Rudolf se je predstavila tudi na koncertu Glasbene šole 
Jesenice v okviru Decembrskih spletnih koncertov glasbenih šol 
2020. / Foto: arhiv GŠ Jesenice

Obdarovanka Maja je darilo prejela po pošti. / Foto: osebni arhiv
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December je bil leta in leta na Osnovni 
šoli 16. decembra Mojstrana dodatno 
prazničen. Obogatila ga je prireditev 
s pestrim in raznolikim programom, 
ki so jo pripravili v čast dneva šole in 
praznika Krajevne skupnosti Dovje - 
Mojstrana. Telovadnica je bila vedno 
do zadnjega kotička zasedena z učen-
ci, starši, drugimi krajani in gosti. 
Lanski december pa je bil drugačen, 
koronavirus je pretrgal to tradicijo in 
na praznični dan je telovadnica sa-
mevala. Da bi vsaj malo prazničnega 
vzdušja vendarle bilo, je vodstvo šole 
pripravilo program s pozdravi gostov 
in glasbenimi točkami, ki so jih po 
video povezavi in s pomočjo ATM TV 
Kranjska Gora izvedli učenci ob po-
moči staršev. Ravnateljica šole Darja 
Pikon v uvodnih pozdravnih besedah 
ni mogla mimo ugotovitve, da je to-
kratni praznik drugačen. Izrazila je 
zadovoljstvo, da jim je kljub temu 
neprijaznemu času s pomočjo sodob-
ne tehnike uspelo prenesti vsaj nekaj 

otroškega vzdušja v domove staršev 
in drugih krajanov. Predsednik sve-
ta krajevne skupnosti Jože Dovžan je 
omenil težko leto 2020, ki se je začelo 
z velikim požarom na Dovjem. Še en-
krat je izrekel veliko priznanje vsem, 
ki so s humanitarno akcijo Vsi smo 
Dovje res izkazali solidarnost in nu-
dili pomoč. Ob optimističnih željah 
za prijaznejše čase je poudaril tudi 
nekaj pomembnejših investicij, ki jih 
krajevna skupnost načrtuje skupaj z 
Občino Kranjska Gora. To je gradnja 
novega vrtca pri Osnovni šoli 16. de-
cembra Mojstrana, asfaltiranje ceste 
do Peričnika in asfaltiranje več dru-
gih lokalnih cest. Pozdravne besede in 
čestitke je vsem namenil tudi župan 
Občine Kranjska Gora Janez Hrovat. 
Glasbene točke so izvedli učenci Ana 
Poljanšek Žagar, Ana Kopavnik, Samo 
Arlič, Gal Kalan, Tomaž Kofler, Anže 
Noč, Luka Noč, Tilen Bertoncelj, Tibor 
Bergel, Žan Luka Brestovac, Lučka Me-

sec, Tifani Bergel, Tinka Mesec, Tezej 
Križanič Žorž, Vida Kozjek in Andraž 
Slivnik. Povezovalci točk so bili Zoja 
Čufer, Sara Božič, Asja Kemperle, Ta-
mara Dragojević, Aljaž Podlipnik, Ja-
kob Berce, Gabrijela Anakiev, Ajda 
Kemperle, Ana Verbič, Pia Italo in Ema 
Pokrajac. Za vezno besedilo je poskr-
bela učiteljica Petra Čebulj. 
Omenimo še, da si na šoli vsi prizade-
vajo, da učenje na daljavo in vse dru-
go teče vsaj kolikor toliko normalno, 
prilagojeno aktualnim razmeram. Kot 
poudarja ravnateljica Darja Pikon, uče-
nje na daljavo ne povzroča večjih težav. 
Vrtec, ki je sestavni del šole, je odprt za 
otroke, ki jim starši zaradi delovnih 
obveznosti ne morejo zagotoviti var-
stva. Kuhinja je na voljo za vse učence, 
ki potrebujejo tople obroke, prav tako 
jih lahko dobijo tudi upokojenci. Je pa 
goreča želja vseh, da se kmalu vrnejo 
v normalne tirnice, saj je le učni pro-
gram z učenci v šoli tisti pravi. 

Praznik šole in krajevne skupnosti  
tokrat drugače
Šestnajstega decembra je bil praznik Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana 
in Osnovne šole 16. decembra Mojstrana. Letošnja prireditev je bila posebna – 
posneta na domovih in predvajana na malih zaslonih.

Zbrane pred malimi zasloni je nagovoril 
tudi predsednik Sveta KS Dovje - Mojstrana 
Jože Dovžan. / Foto: posnetek zaslona

Glasbene točke so izvedli učenci OŠ 16. decembra Mojstrana, na fotografiji je Ana 
Kopavnik iz 7. a. Bilo je to praznovanje na daljavo, a blizu srca. / Foto: posnetek zaslona
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Mojca Ahčin Rozman je izvorno z Jesenic, v Podkorenu živi 
zadnjih enajst let skupaj z možem Andrejem in sinom Ja-
kobom. Njena poklicna pot se je začela v turizmu v Grand 
Hotelu Toplice na Bledu, kjer je bila dobrih enajst let, nada-
ljevala pa v grafičnem studiu na Jesenicah, ki je bil njena 
odskočna deska za vsa današnja mentorstva in znanja. "Že 
takrat sem se udeleževala raznih seminarjev, delavnic in 

likovnih šol tudi pri akademskih slikarjih iz tujine. Vedno 
me je zanimalo delo z naravnimi materiali, ki jih lahko 
vključiš v nakit, slike, dekoracije, dom ... Taki izdelki imajo 
posebno toplino," je povedala. 
V Mojčini Ustvarjalni hišici se skriva predvsem veliko roč-
nih spretnosti pa tudi kreativnost, srčnost, povezanost z 
naravo in seveda znanje, ki ga z velikim veseljem deli tako 
mladim kot starejšim. "Izdelki nastajajo iz ostankov lesa, 
ki mi jih podarijo prijatelji, udeleženci tečajev in brat Uroš. 
Brez podpore družine bi bilo marsikaj težje. Seveda veliko 
šteje mnenje prijateljev, ki so moj prvi kritik," je poveda-
la Mojca Ahčin Rozman, ki izdeluje veliko različnih stvari, 
kot so lesene dekoracije in reciklaža starih lesenih izdel-
kov in naplavin, izpis diplom in voščil v kaligrafiji, risanje 
akvarelov, vlivanje krstnih, birmanskih, poročnih sveč …, 

Reciklaža in »gremo v gmajno« sta rdeča nit 
V Mojčini Ustvarjalni hišici se skriva predvsem veliko ročnih spretnosti pa tudi 
kreativnost, srčnost, povezanost z naravo in seveda znanje, ki ga z velikim  
veseljem deli tako mladim kot starejšim.

Ustvarjalna hišica

Mojca Ahčin Rozman zadnjih enajst let z družino živi v Podkorenu.

Mojco je vedno zanimalo delo z naravnimi materiali, ki jih lahko 
vključiš v nakit, slike, dekoracije, dom ... 



Mojca z možem Andrejem in sinom Jakobom 
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polsti s filcem z lokalnih kmetij, po-
slikava žalne kamne, oblikuje nakit iz 
žice in ga kombinira z akvarelno teh-
niko, izdeluje mazila ... Pripravlja tudi 
čaje; zelišča nabira sama in jih posu-
ši. Loti se skoraj vsega. "Ena od zgodb, 
povezanih s kaligrafijo, je iz časov, ko 
sem še delala v hotelu. Zelo skrivno-
stno mi je direktor hotela nekega dne 
izročil ovojnico z navodili, kaj naj na-
redim. Izkazalo se je, da sem napisala 
jedilnik v kaligrafiji za večerjo same-
ga ameriškega predsednika."
Vrsto let že sodeluje z Ljudsko univerzo 
Jesenice, knjižnicami v Kranjski Gori, 
Mojstrani, Žirovnici, na Hrušici in Je-
senicah, z Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske, Domom Viharnik Kranjska 
Gora, Medgeneracijskim centrom Bled 
in Kamro Bled. V Slovenskem planin-
skem muzeju v Mojstrani je imela tudi 
svojo prvo razstavo. "Vsako leto me 
pozitivno presenetijo tudi moji učen-
ci v podjetniškem krožku na Osnovni 
šoli Josipa Vandota Kranjska Gora in 
Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. 
Zelo sem ponosna nanje," je poudarila. 

Vse več poudarka pri ustvarjanju daje 
reciklaži. "Res je, reciklaža in 'gremo v 
gmajno' sta rdeča nit mojih izdelkov 
in ustvarjalnih delavnic. Menim, da 
nam ni treba po vsako stvar v trgovi-
no. Udeležence delavnic raje pošljem 
v gozd, na podstrešje ali v 'kevder'. 
Tam so zakladi, ki jim lahko damo 
novo priložnost in jih oživimo."
V trenutnih razmerah Mojca pravi 
hvala spletnim aplikacijam, kot sta 

Zoom in Viber, da se lahko s pomočjo 
video povezav skoraj vsak dan druži-
jo in ustvarjajo. "Vabljeni, da se nam 
pridružite, vse je brezplačno, le dobra 
volja je obvezna. Med epidemijo pa 
sva se z Jakobom odločila, da bova 
vsaj enkrat na 14 dni naredila krat-
kočasnico na profilu na Facebooku za 
vrtičkarje in starše. Odziv je enkraten. 
Preprosto slikovno in z navodili dava 
ideje za ustvarjanje."
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Tristan Praprotnik Malej je dvajsetle-
tni fant iz Mojstrane, ki rad poje, po-
sluša popularno glasbo, kuha, hodi v 
kino in gledališče pa tudi v šolo. Tam 
ima namreč največ prijateljev. V za-
četku lanskega leta je njegov prijatelj 
postal tudi Gaj Trček z Jesenic, ki je 
marca prevzel vlogo (in delovno me-
sto) Tristanovega osebnega asistenta. 
Skupaj počneta vrsto stvari, med pra-
zniki pa sta se lotila celo obdarovanja 
prijateljev iz društva Sožitje. Ob tem 
sta na Youtubu objavila videospot z 
naslovom Pravi božič, ki si ga je doslej 
ogledalo že deset tisoč ljudi.

BOŽIČEK JE NEKAJ POKAŠLJEVAL ... 

Letos bosta morala sama poskrbeti 
za vse, je Tristanu in Gaju Trčku, nek-
danjemu smučarskemu skakalcu in 
udeležencu finala televizijskega šova 
X Factor, namignil Božiček. Nekaj je 
pokašljeval in Tristana je zaskrbelo, 
da je "fasal virus", lahko slišimo v vi-
deospotu, ki sta ga drugačna fanta, 
kot si rečeta, na Youtubu objavila na 
božični dan.
Idejo sta dobila, ko je Gajeva mami 
Nataša Pristov Trček, predsednica 
društva Sožitje Jesenice, Kranjska 
Gora in Žirovnica, potarnala, da letos 
noben uporabnik ne bo dobil vsako-
letnega darila in da tudi praznične-
ga druženja in plesa ne bo. "Zato sem 
prišel na idejo, da bi se lahko oblekel 
v Božička, Tristan pa v škrata in bova 
obiskala uporabnike in jih obdarila. 
Tristan je bil takoj za, ker ga glasba in 
dejstvo, da se lahko posluša, zelo ve-
selita! Potem se je zraven vključil še 
Zavod Lepa si, to je zavod za nudenje 
osebne asistence, nabrali smo darila 
in z dobrosrčnimi ljudmi zaključili 

projekt še s komadom in videospo-
tom," je pojasnil Gaj, ki je tudi napisal 
besedilo pesmi in Tristana pripravil 
na snemanje. Glasbena podlaga je 
delo Jana Nemečka, pri pesmi in vi-
deospotu je sodeloval še prijatelj Go-
ran Mikić, snemal pa je Klemen Zepp 
Dovžan, nekdanji član skupine Kocka. 

NOVI POMOČNIK IN PRIJATELJ

Obdarovanje in videospot sta le dve 
od številnih aktivnosti, ki se jih ves 
čas lotevata Tristan in Gaj, katerega 
delovne zadolžitve so sicer nega na 
domu, učenje socialnih veščin, var-
stvo na domu in najpomembnejše, 

kot poudarja Gaj, biti Tristanov dober 
prijatelj, v dobrem in slabem.
"Najprej mi postelje posteljo," je na 
vprašanje o tem, kaj je prvo delo, ki 
ga opravi Gaj, ko zjutraj pride v Moj-
strano, v video intervjuju med sme-
hom hudomušno odgovoril Tristan. 
Gaj pa na to, da je v njunem odnosu 
eden "šef" in drugi "pomočnik", prav 
tako s smehom odgovarja: "Ni ravno 
tako, da je eden šef ... Pomembne so 
socialne vloge, je pa res, da je Tristan 
moja 'služba'. Mu pa kdaj pustim, da 
se počuti kot šef, ampak to bolj v igri." 
Ob tem pa poudarja, da je v njegovi 
službi najbolj pomembno to, da se 

Druži ju ljubezen do glasbe in gibanja
Tristan Praprotnik Malej iz Mojstrane, dvajsetletni fant s posebnimi potrebami, 
in njegov osebni asistent Gaj Trček sta med prazniki obdarila prijatelje iz društva 
Sožitje in objavila videospot z naslovom Pravi božič, ki je v samo dveh tednih 
zabeležil skoraj deset tisoč ogledov.

Gaj in Tristan na zasneženem mojstranškem smučišču / Foto: Gorazd Kavčič
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uporabnik in asistent dobro razume-
ta. "Včasih potrebujemo leta, da se 
spoznamo. A med nama je preskočila 
neka iskrica nagajivosti in sva se hi-
tro ujela."

OBOŽUJE SLOVENSKE PEVKE

Vsekakor ju druži tudi ljubezen do 
glasbe. Tristan obožuje Nino Pušlar, 
Majo Keuc, Manco Špik, Evo Boto in 
Tanjo Žagar pa tudi skoraj sosedo 
Marjetko Vovk. Kot doda mama Ani-
ta, pozna vse njihove pesmi, besedila 
se mimogrede nauči na pamet. Rad 
hodi tudi v šolo na Jesenice, kjer ima 
največ prijateljev."Moj najboljši prija-
telj je Erik," je povedal Tristan. Zato 
se je zelo razveselil, ko so se prejšnji 
teden končno odprle šole s prilagoje-
nim programom. "Rad hodim v šolo. 
Smo se že učili. Tudi kuhali smo, pe-
čenice in krompir. Včasih kuham tudi 
doma. Lazanjo," je povedal. Rad pa je 
tudi doma. "Gaj me pride iskat v šolo, 
potem pa na sneg pa uživat!" Zdaj, ko 
imamo končno pravo zimo, se s san-
kami spuščata celo z vrha mojstran-
škega smučišča.

LEPŠE IN PESTREJŠE ŽIVLJENJE

Kot je povedala Tristanova mama Ani-
ta Praprotnik Malej, so se v družini, 
kjer so poleg razigranega dvajsetletni-
ka še tri dekleta, zelo razveselili mo-
žnosti, da fant, ki se je rodil z downo-
vim sindromom, lahko dobi osebnega 
asistenta. "Tristanu po odločbi centra 
za socialno delo pripada 110 ur asi-
stence na teden, od tega štirideset ur 
opravi Gaj. Status spremljevalca ima 
že od prej moj mož, dodatnega asi-
stenta pa Tristanu od leta 2019 omo-
goča na novo sprejeta zakonodaja. 
Zanj lahko zaprosijo invalidi, stari od 
18 do 65 let, asistenti pa delujejo prek 
društev in zavodov, na primer Lepa 
si na Jesenicah in Žan v Radovljici." 
Seveda, poudarja Anita Praprotnik 
Malej, primernega asistenta ni lah-
ko dobiti. "Lahko je še tako izobra-
žen, a če to ni oseba, ki bi uporabniku 
ustrezala, ne bo šlo," pove Tristanova 
mama, ki je sicer že skoraj trideset 
let zaposlena v Centru za delo, uspo-
sabljanje in varstvo Radovljica. "Pri 

osebah z motnjo v duševnem razvoju 
je izjemnega pomena tudi sinergija s 
celotno uporabnikovo družino, čeprav 
je bilo za nas, ko smo se odločali za 
Gaja, prvo in najpomembnejše vodilo 
to, kako se počuti Tristan."

Takoj je bilo jasno, pravi, da sta si z 
Gajem blizu. "Tristanovo življenje je z 
Gajem zagotovo postalo bistveno pe-
strejše, kot je bilo prej. Še sestre ugo-
tavljajo, da se je začel obnašati bolj 
podobno kot vrstniki. Otroci, kot je 
Tristan, zunaj šole sicer nimajo prav 
veliko družbe, z Gajem, s katerim ves 
čas hodita naokrog, pa so se mu odpr-
la številna nova obzorja. Komaj čaka-

mo, da se bodo odprla gledališča in ki-
nodvorane, kamor sicer rada hodita."

V KRAJU SO LEPO SPREJETI

Tristan sicer živi zadovoljno življenje 
v krogu svoje družine v Mojstrani, rad 
je tudi pri starih starših v Radovljici. 
Njegova mama pravi, da so v kraju res 
lepo sprejeti, Tristana pa Mojstranča-
ni dobro poznajo, tudi zato, ker je rad 
zunaj, posebno na kolesu. Pred nekaj 
leti so celo organizirali dobrodelno 
tekmo, na kateri so zbirali sredstva 
za nakup sicer dragih pripomočkov za 
gibanje. "Zelo smo hvaležni Heleni in 
Janiju za organizacijo pa tudi vsem, 
ki so sodelovali," je še povedala Anita 
Praprotnik Malej.
Za Tristana si sicer želi, da bi nekoč 
imel možnost malo bolj samostojne-
ga življenja, morda tudi zunaj svoje 
primarne družine. Ampak za zdaj so 
vsi v glavnem zadovoljni tako, kot je. 
Kakšnih večjih načrtov za naprej ne 
delajo ... Z izjemo Tristana in Gaja, ki 
na Instagramu in Facebooku redno 
objavljata kak smešen video in ki sta 
prepričana, da božični videospot, njun 
prvi veliki projekt, zagotovo ne bo za-
dnji. "Mogoče nekaj za pirhe ...?" že 
tuhta Tristan ... 

Z Enjo, eno od treh sester, ter mamo Anito in očetom Bojanom / Foto: Gorazd Kavčič

Obdarovanje in videospot 
sta le dve od številnih 
aktivnosti, ki se jih ves 
čas lotevata Tristan in Gaj, 
katerega delovne zadolžitve 
so sicer nega na domu, učenje 
socialnih veščin, varstvo na 
domu in najpomembnejše, kot 
poudarja Gaj, biti Tristanov 
dober prijatelj, v dobrem in 
slabem.
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V začetku leta se na Zgornjem Gorenj-
skem zaključuje dobri dve leti trajajoč 
projekt Semenjalnica, v okviru kate-
rega je v sedmih občinah vzpostavljen 
celosten model ekološke semenarske 
zadruge. Kot je na virtualni zaključni 
konferenci poudarila vodja projekta 
Nina Kobal z Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske (RAGOR), je bil namen 
projekta dosežen: vzpostavili so ino-
vativen celosten model ekološke se-
menarske zadruge, dvignili delež sa-
mooskrbe s semenskim materialom 
ter povečali lokalno in regionalno 
agrobiodiverziteto.

Dr. Maja Kolar, strokovna vodja Se-
menjalnice, je pojasnila, da so se 
posvečali pridelavi stročnic, pred-
vsem fižola in graha, ki sta eden od 
temeljev človekove prehrane pa tudi 
rastlini, ki sta tradicionalno poveza-
ni z območjem Gorenjske. "Ekološko 
semenarstvo je eden ključnih pogojev 
za pridelavo visokokakovostne hra-
ne. Ohranjanje in razvoj sort, ki so 
prilagojene lokalnim razmeram, sta 
izrednega pomena za vzdrževanje in 
povečevanje samooskrbe. Ekološko 
in biodinamično semenarstvo in pri-
delava hrane pomembno prispevata 
k zagotavljanju in tudi povečevanju 
biotske pestrosti. Lokalna raznovr-
stnost na poljih in njivah je pomemb-
na za upravljanje krajine tudi zato, 

ker zahteva manj kemičnega vnosa, 
tako predelana hrana pa je okusnejša 
in raznovrstnejša," je poudarila Maja 
Kolar.
Tilen Praprotnik, ekološki kmet iz 
Lesc, je pri tem kot ključno pouda-
ril aktivno strokovno podporo, ki so 
jo imeli pridelovalci semen v okvi-
ru projekta, in pojasnil, da kmetje, 
ki se ukvarjajo s pridelavo zelenjave, 
na lastni kmetiji ne morejo pridelati 
vseh semen, ki jih potrebujejo. Zato je 
podpora, kakršne so deležni v okviru 
projekta, zelo dobrodošla. Poudaril je 
potrebo po tudi ekonomski vzdržno-

sti ekoloških kmetij. "Pogosto slišim, 
tudi v strokovnih krogih, da ekološko 
in biodinamično kmetovanje ne more 
biti konkurenčno klasičnemu kmetij-
stvu: a našo kmetijo bi si tako z vidika 
ekonomičnosti kot pridelave na enoto 
površine in podobno upal primerjati s 
katerokoli klasično, konvencionalno 
kmetijo, ki deluje v podobnih pogojih 
kot mi."
Sto tisoč evrov vreden projekt vodi Ra-
zvojna agencija Zgornje Gorenjske, v 
kar 85 odstotkih pa ga je sofinanciral 
Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja.

Ključna so dobra semena
Prava ekološka pridelava je le tista, ki temelji na ekoloških semenih, najbolje 
takih, ki so vzgojena na območju uporabe, poudarjajo strokovnjaki v projektu 
Semenjalnica, v katerem sodeluje tudi Občina Kranjska Gora. 

Posvečali so se pridelavi stročnic, predvsem fižola in graha, ki sta eden od temeljev 
človekove prehrane pa tudi rastlini, ki sta tradicionalno povezani z območjem Gorenjske.

»Lokalna raznovrstnost na 
poljih in njivah je pomembna 
za upravljanje krajine tudi 
zato, ker zahteva manj 
kemičnega vnosa, tako 
predelana hrana pa je 
okusnejša in raznovrstnejša.«
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Z delavnico izdelovanja potic se je sredi 
decembra zaključil sklop 18 kuharskih 
delavnic, ki so jih za občane Radovljice, 
Jesenic in Kranjske Gore pod naslovom 
KUHAM DOMAče pripravljali na Razvoj-
ni agenciji Zgornje Gorenjske (RAGOR). 
Na delavnicah so domače gospodinje 
in gostinci predstavili kup receptov za 
domače jedi; nekaterim je grozilo, da 
bodo počasi spolzeli v pozabo. Tako se 
je kuhalo od "navadne" prosene kaše s 
suhimi slivami in ričeta do telečje oba-
re z žganci, matevža, do nadevanega 
zajca, praznične potice in kolin na za-
dnjih treh delavnicah.
Kot je pojasnil Ambrož Černe, so na 
RAGOR-ju v okviru mednarodnega pro-
jekta AlpFoodway, ki so ga med letoma 
2016 in 2019 uspešno izvedli v Zgornje-
savski dolini in katerega glavni na-
men je bil ohranjanje alpske nesnovne 
kulturne dediščine s poudarkom na 
kulinariki, ugotovili, da mlajše gene-
racije zelo zanima domača kulinarika, 
a jedi, ki so jih pripravljale njihove ba-
bice, mnogi ne znajo več pripraviti. "Na 
podlagi izkušnje iz Rateč, kjer so bile 
izvedene medgeneracijske delavnice 
priprave tradicionalnih rateških jedi, 
smo idejo razširili na območje celotne 
Zgornje Gorenjske. Z znanjem priprave 
domačih jedi se tako ohranja nesnov-

na kulturna dediščina, ustvarja se do-
bra podlaga za uporabo doma pridela-
ne oziroma vsaj lokalne hrane, hkrati 
pa se na delavnicah krepijo vezi med 
domačini," poudarja Černe.
Vse delavnice so pripravili v sodelova-
nju z domačimi gospodinjami, posa-
mezniki, gostinci ali članicami dru-
štev, ki so tako ali drugače povezana s 
kulinariko v domačem kraju. In če so 
prve delavnice še lahko organizirali 
"po starem", se je jeseni tudi kuhanje 
po domače preselilo na splet. 
Prvo delavnico so organizirali na sple-
tu sredi novembra, ko je Gašper Zima 
iz Mojstrane s pomočjo video povezave 
pokazal, kako pripraviti telečjo obaro z 
žganci. Na naslednjih dveh je pokazal 
še, kako se pripravijo matevž, kislo ze-
lje in pečenica ter nadevan zajec. Sicer 
so se občani vseh treh sodelujočih ob-
čin na spletu lahko udeležili katerekoli 
delavnice, kranjskogorski torej tudi ra-
dovljiških in jeseniških.

Decembra so vse recepte zbrali v knji-
žici, ki je na voljo v elektronski obliki, 
uredil jo je Ambrož Černe. Kot ugotavlja 
Černe, e-okolje sicer ne dopušča naj-
večjih čarov kuhinje, kot so pokušina 
jedi, vonjanje sestavin ..., omogoča pa 
neomejen krog publike in enostavno 
komunikacijo po mikrofonu ali klepe-
talniku. 
Na agenciji si želijo, da bi projektne 
aktivnosti lahko nadaljevali tudi letos, 
predvidoma bi lahko začeli že spomla-
di. Če se bodo razmere izboljšale, bodo 
na podlagi pozitivnih izkušenj iz pre-
teklega leta delavnice izvajali hibri-
dno: v živo do zapolnitve mest, preo-
stalim interesentom pa bo omogočen 
prenos na spletu, je še povedal Ambrož 
Černe in pri tem opozoril, da je Slove-
nija pravkar stopila v leto, ko bo nosila 
naziv evropska gastronomska regija, 
zato jih veseli, da bodo aktivnosti v 
okviru projekta KUHAM DOMAče izva-
jali pod tem izjemnim nazivom. 

Tudi kuhanja so se učili na spletu
Prve delavnice v okviru projekta KUHAM DOMAče so še lahko organizirali "po 
starem", jeseni pa se je tudi kuhanje preselilo na splet. Tik pred koncem leta 
so recepte za vse jedi, ki so jih pripravljali na delavnicah, zbrali in objavili v 
e-knjižici.

Recepti za jedi z vseh delavnic so zbrani v e-knjižici, ki jo je uredil Ambrož Černe.

Sredi novembra je Gašper 
Zima iz Mojstrane s pomočjo 
video povezave pokazal, 
kako pripraviti telečjo obaro 
z žganci. Na naslednjih dveh 
delavnicah je pokazal še, kako 
se pripravijo matevž, kislo zelje 
in pečenica ter nadevan zajec.
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Društvo diabetikov Jesenice od ustanovi-
tve leta 1985 naprej nudi pomembno po-
moč članom in drugim prebivalcem pri 
obvladovanju sladkorne bolezni ter nje-
nem preprečevanju in širjenju. Progra-
mi obsegajo predavanja z zdravstveno 
tematiko, učne delavnice, edukativna 
okrevanja, meritve krvnega sladkorja 
in holesterola, rekreativne aktivnosti in 
spodbujanje zdravega načina življenja. 
Člani so iz vseh sedmih občin Zgornje 
Gorenjske. Iz občine Kranjska Gora jih 
je dvajset. Pred leti je društvo pridobilo 
status humanitarne organizacije v jav-
nem interesu. Pri izvajanju programov 
je še posebno pomembno dobro sode-
lovanje z diabetologi Diabetološke am-

bulante Jesenice, Zdravstvenovzgojnim 
centrom Zdravstvenega doma Jeseni-
ce, strokovnjaki z zanimivimi in kori-
stnimi zdravstvenimi temami. Nadalje 
z občinami, krajevnimi skupnostmi in 

društvi diabetikov v gorenjski regiji. Ve-
seli so, da jih pri izvajanju programov 
s finančnimi sredstvi podpira Občina 
Kranjska Gora. Redno tudi na njiho-

vem območju izvedejo katero od aktiv-
nosti, predvsem na področju rekreacije. 
Ob lanskem 14. novembru, svetovnem 
dnevu sladkorne bolezni, so načrtovali 
lastno prireditev ob 35-letnici delova-
nja, obenem bi bila to osrednja sloven-
ska v okviru Zveze društev diabetikov 
Slovenije. Zaradi zaostrene epidemio-
loške situacije so jo morali odpovedati. 
Ozaveščanje članov in vsega prebival-
stva o dejavnikih tveganja za nasta-
nek diabetesa bo v društvu, ki ga vodi 
Sonja Ravnik, tudi v prihodnosti osre-
dnja programska naloga. Želijo pove-
čati število članstva in ob tem pozivajo 
druge prebivalce, ki se srečujejo s to bo-
leznijo, da se včlanijo in tako naredijo 
velik korak na področju obvladovanja 
te bolezni. 

Pomoč pri obvladovanju sladkorne bolezni 
Člani Društva diabetikov Jesenice, ki je lani praznovalo 35-letnico, so iz vseh 
sedmih občin Zgornje Gorenjske. Iz občine Kranjska Gora jih prihaja dvajset.

Ozaveščanje članov in vsega 
prebivalstva o dejavnikih 
tveganja za nastanek 
diabetesa bo v društvu, ki 
ga vodi Sonja Ravnik, tudi 
v prihodnosti osrednja 
programska naloga.

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

22Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR 9    90
EUR

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 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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
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Člani Društva gorske reševalne službe 
Rateče imajo navadno letno manj ak-
cij kot kolegi reševalci v Kranjski Gori 
in Mojstrani. Je pa njihova plemenita 
dejavnost, ko hitijo na pomoč planin-
cem, alpinistom in drugim obiskoval-
cem gora, enako težka in zahtevna. 
Predvsem je njihovo območje reše-
vanja Jalovec, vse tri Mojstrovke in 
Ponce, Travnik, Sleme in Tromeja. V 
poletni sezoni, v času najbolj množič-
nega obiska gora, imajo organizirano 
dežurstvo, da čim prej pohitijo na po-
moč tistim, ki so se znašli v težavah. 
Kot je povedal predsednik društva 
Iztok Butinar, je bila lanska sezona 
primerljiva s tistimi v preteklih letih. 
"Zaradi našega stalnega dežurstva je 
bil ob klicu na pomoč odzivni čas do 
prihoda na mesto nesreče res kratek. 
Lani smo imeli šest reševalnih akcij. 
Najzahtevnejša je bila v avgustu, ko 
smo reševali dva alpinista v stenah 
Jalovca. Poleg zahtevnosti terena je 

svoje dodalo še vreme, ki se je spremi-
njalo iz minute v minuto. K sreči se je 
vse dobro izteklo." 
• Kaj pa vzroki nesreč? 
Vsaka akcija je zgodba zase in tako 
lahko pri vsaki najdemo različne 
vzroke. Največkrat gre za splet oko-
liščin – nepoznavanje terena, nepri-
merna oprema ali podcenjujoč odnos 
do gora. 
• Kljub ukrepom in prepovedim, 
tudi prehajanja med občinami, je bil 
obisk gora nenavadno velik ...
Sam sem bil velikokrat presenečen 
nad spoznanjem, koliko ima naen-
krat občina Kranjska Gora "domačih" 
prebivalcev. Srečeval sem jih na poteh 
na Tromejo, v Tamar. Na Ciperniku 
smo posredovali pri nesreči, kjer so 
policisti ugotovili kršenje odloka o gi-
banju med občinami. 
• Kaj pa vaše druge dejavnosti? 
Usposabljanja in vaje smo izvajali po 
letnem načrtu in v skladu z našimi 
pravilniki. Opravili smo obnavljalni 
tečaj iz letne in zimske tehnike re-

ševanja in reševanje z žičnic. Največ 
časa pa smo namenili zaključnim 
delom pri obnovi našega zavetišča v 
Tamarju. Koronakriza je najmočneje 
zarezala v finančno stanje društva. 
Investicijo bi sicer lahko zaključili, če 
bi opravili predvidena dežurstva na 
prireditvah in tekmovanjih, tako pa 
smo ostali brez teh planiranih sred-
stev. Dela bomo v najboljšem primeru 
lahko zaključili v prihodnjih dveh le-
tih. Zavetišče bo tudi naš vzgojno-izo-
braževalni objekt, izhodiščna točka za 
reševalne akcije pa tudi za naša sre-
čanja. Če pa bi nam občina, gospodar-
stvo ali še kdo drug lahko pomagali, 
bi zavetišče že prej služilo svojemu 
namenu.
• Smo sredi hude zime, snežna ode-
ja je debela. Preži nevarnost plazov?
Res že nekaj časa ne pomnimo ta-
kšnih razmer, potrebna je velika pre-
vidnost pri vsaki turi, spremljanje 
razmer, vremena. Nujna je zimska 
oprema. Ne samo lavinski trojček, 
temveč zdrava pamet, zimska obla-
čila, zimska obutev in nahrbtnik z 
vsebino, ki v primeru nesreče skrajša 
dolge minute čakanja na reševalce. 

Rateški gorski reševalci v pripravljenosti za pomoč
Lani so imeli člani Društva gorske reševalne službe Rateče šest reševalnih akcij, 
najzahtevnejša je bila avgusta, ko so reševali dva alpinista v stenah Jalovca. Delo 
gorskih reševalcev je povzel predsednik društva Iztok Butinar.

Predsednik društva GRS Rateče Iztok 
Butinar / Foto: arhiv društva

Ena od reševalnih akcij / Foto: arhiv društva
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Pred smučarskimi skakalci so nove 
tekme svetovnega pokala. Ta konec 
tedna nastopajo v Zakopanah na Polj-
skem. Pretekli četrtek smo se pogovar-
jali z Borom Pavlovčičem, 22-letnim 
članom ND Rateče - Planica in sloven-
ske skakalne B-reprezentance, ki živi v 
Mojstrani.

 Večkrat v letošnji sezoni je bilo sli-
šati, da ste pozitivno presenečenje v 
slovenski reprezentanci. So rezultati 
presenetili tudi vas ali ste pričako-
vali tako uspešen začetek sezone?
Po koncu lanske sezone sem bil pozi-
tivno naravnan. Čez poletje sem imel 
potem kar nekaj težav s hrbtom, ki so 
se vlekle že od konca predlanske se-
zone, kar pa nam je uspelo sanirati. 
Trenutno ne čutim nobenih bolečin. 
Jeseni sem lahko opravil zelo kvalite-
tne treninge. Korak naprej je bil storjen 
pri opremi, začel sem zbirati dobre ob-
čutke na skakalnici. Na treningih na 
ledeni smučini, kjer se je izbirala ekipa 
za začetek sezone svetovnega pokala, 
sem zelo dobro skakal, v primerjavi z 
drugimi bi rekel, da sem bil najboljši. 
Zato sem pričakoval lep uvod v sezo-
no. V Wislo na Poljskem sem šel brez 
rezultatskih pričakovanj. Končal sem 
na dvajsetem mestu ob zavedanju, da 
je bilo kar nekaj napak. Vedel sem, da 
če skočim kot na treningih doma, sem 
lahko zelo visoko. To sem potem poka-
zal v Ruki na Finskem. Sedmo mesto je 
moja doslej najboljša uvrstitev v sve-
tovnem pokalu. 

 Kakšni so bili cilji pred sezono?
Prvi cilj je bil uvrstitev v ekipo za sve-
tovni pokal. Naslednji izboljšati naj-
boljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, 
ki je bilo 16. mesto. Tretji cilj pa je bilo 
svetovno prvenstvo v poletih v Planici. 
Izpolnil sem torej že vse cilje, očitno 
pa za to porabil vso energijo. Postaviti 
si bom moral nove.

 Do Planice je šlo vse po načrtih.
Na uvodu v Wisli sem se še malo lovil, 
bilo je tudi nekaj pritiska prve tekme. 
V Rusiji in na Finskem sem že poka-
zal, česa sem sposoben. V Planici mi 
je v kvalifikacijah šlo še dobro, očitno 
pa so bili potem cilji doseženi in telo 
je reklo, da ima dovolj, in se je vse 
skupaj pri mojih skokih začelo neko-
liko podirati. V Engelbergu v Švici sem 
na prvi tekmi skakal zelo dobro in bil 
osmi, potem pa mi znova ni šlo – tudi 
na novoletni turneji ne. Sedaj doma 
nabiram novih moči.

 Planica je za vas verjetno posebna. 
Kako se je spominjate, ko ste tekme 
tam spremljali še kot otrok?
Najbolj se spomnim leta 2005, ko je 
Bjoern Einar Romoeren postavil sve-
tovni rekord. Planica je nekaj poseb-
nega. Je razlog, da sem sploh začel 
skakati. Leta 2006 sem bil med tepta-
či, ker je tudi oče teptač in zastavono-
ša. Takrat so mi rekli, da čez deset let 
bom pa že jaz v Planici vozil zastavo, 
pa sem jim odgovoril, da čez deset let 

bom pa jaz tukaj skočil. Nekako tako 
je potem tudi bilo.

 Svetovno prvenstvo v poletih je 
bilo v tej sezoni na vrsti zelo kmalu. 
Je morda tudi ta sprememba vpliva-
la na padec forme ali to ni bila te-
žava?
V tem sploh ne vidim težave. Če si do-
bro pripravljen, ni pomembno, kdaj 
je letalnica na vrsti. Sem pa očitno od 
Planice preveč pričakoval in potem 
se mi ni izšlo, kot sem si zamislil. 
Na svetovnem prvenstvu sem osvojil 
dvajseto mesto, s čimer bi bil v tem 
trenutku zelo zadovoljen. Takrat pa 
sem bil zelo razočaran. 

 Kako psihično naporna pa so te-
stiranja na covid-19?
Na srečo smo bili povsod negativni. 
Zase lahko rečem, da sem se zelo pazil. 
Pred začetkom sezone sem bil doma in 
čakal na tekme. Želel sem, da se čim 
prej začne. Glede testiranj na tekmova-
njih se mi ne zdi tako stresno, sem se 
kar navadil. Verjetno bi bilo drugače, 
če bi bil kdo iz naše ekipe pozitiven. 

Izpolnil že vse cilje, ki si jih je zadal pred sezono
Smučarski skakalec Bor Pavlovčič je spregovoril o dosedanji karieri, o letošnji 
sezoni, svetovnem prvenstvu v poletih, o ciljih in tudi o novem hobiju.

Bor Pavlovčič je na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici osvojil dvajseto mesto, s čimer 
bi bil, kot pravi, v tem trenutku zelo zadovoljen, takrat pa je bil razočaran. / Foto: Bobo
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 Na novoletni turneji ste po neu-
spešnih kvalifikacijah na tretji tek-
mi odšli domov. Je bila to tudi vaša 
želja?
Že po tekmi v Garmisch-Partenkirch-
nu 1. januarja sem rekel, da bi šel rad 
domov, da ne vidim več rešitve na kra-
tek rok. Na tekmi ni bilo pravih občut-
kov in vedel sem, da do naslednjega 
dne ne bom naredil velike spremem-
be. Ker Tilen Bartol, ki me je nato za-
menjal, še ni imel rezultata testiranja, 
sem skakal še v Innsbrucku. To sem 
vzel kot eno priložnost več. Žal se ni iz-
šlo in nisem se uvrstil na tekmo.

 Ste nadaljevanje turneje spre-
mljali doma po televiziji?
Nisem si pogledal ne Innsbrucka ne 
Bischofshofna. Ne zato, ker bi mi bilo 
težko, predvsem mi ni zanimivo, po-
stane mi dolgčas. Pravzaprav ne gle-
dam nobenega športa. 

 Kako trenutno potekajo treningi?
Po prihodu domov sem si vzel dan 
prosto in samo počival. Nato sem se 
na treningu priključil B-ekipi, katere 
član sem. Kakšnih novosti se sedaj ne 
da odkrivati. Treba je iskati mirnost in 
sproščenost. V ponedeljek sem naredil 
trening moči, v torek specialno vadbo, 
zdaj pa sem dva dni skakal v Planici. 
Računam, da se na tekme svetovnega 
pokala vrnem v Zakopanah na Polj-
skem. Upam, da spet pridem na nivo 
z začetka sezone.

 V svetovnem pokalu ste prvič na-
stopili leta 2016 in takoj osvojili toč-
ke, na mladinskih olimpijskih igrah 
ste nato prejeli dve zlati medalji. Zdi 
se, da je bilo to prelomno leto?
To je bila zelo velika prelomnica. Bilo 
je moje prvo leto v mladinski repre-
zentanci. Dobro sem skakal. Najprej 
sem tekmoval v Alpskem pokalu in 
osvojil stopničke, nadaljeval sem v 
celinskem pokalu. Moj prva uvrsti-
tev v tem tekmovanju je bilo deseto 
mesto. Konstantno sem se uvrščal 
na mesta, ki prinašajo točke. Omenil 
bi seveda Sapporo, kjer sem na drugi 
tekmi osvojil tretje mesto, kar so moje 
prve stopničke v celinskem pokalu. Po 
tekmah celinskega pokala je bil na Ja-
ponskem še svetovni pokal. Jurij Te-
peš se je odločil, da ne bo potoval in se 
je odprlo eno mesto. Rekli so, naj jaz 

počakam. Osvojil sem 16. in 26. mesto. 
Sledile so mladinske olimpijske igre. 
Skakal sem na zelo visokem nivoju. 
Najboljši sem bil že v vseh skokih za 
trening in potem tudi na tekmi. Bil 
sem suveren. Zlato smo osvojili tudi 
na tekmi mešanih ekip. Skoraj ta-
koj sem naprej odpotoval še na mla-
dinsko svetovno prvenstvo, kjer smo 
osvojili ekipno zlato medaljo. Takšnih 
uspehov nisem pričakoval. Iz tedna v 
teden sem še sam sebe presenečal. To 
je bilo zelo lepo leto.

 V naslednjih letih se zdi, da ni šlo 
več tako hitro navzgor – do letos?
Res ni šlo po načrtih, čeprav sem 
vmes skakal že zelo dobro, a mi sko-
kov s treninga ni uspelo prenesti na 
tekmo. Potem je prišla še poškodba 
hrbta. Celo poletje v pripravah na lan-
sko sezono nisem skakal, začel sem 
šele oktobra. To je praktično en mesec 
pred sezono, kar je veliko prepozno. 
Rekel sem si, da je sezona zame žal iz-
gubljena v smislu, da bi bil vrhunski, 
sem se pa marsikaj naučil. Na koncu 

sem dosegel še celo nekaj dobrih re-
zultatov. Na celinskem pokalu v Lah-
tiju sem bil tretji in četrti, kar je bila 
dobra popotnica za priprave na leto-
šnjo sezono.

 V prenosu ene izmed tekem je bilo 
rečeno, da še dobro, da ste se zapi-
sali skokom, ne smučanju. Kako je 
s tem?
Kot otrok sem zelo veliko smučal. 
Smučar je bil moj stric, nad smu-
čanjem sta navdušena oče in tudi 

sestra. Nikoli pa v smučanju nisem 
videl kaj več. Vedno sem iskal teren, 
da sem lahko vmes še skočil. Verja-
mem pa, da če bi se takrat odločil za 
smučanje, da bi bil prav tako lahko 
uspešen.

 Pri vaših hobijih na spletni strani 
Mednarodne smučarske zveze piše 
kuhanje in peka.
Ne vem točno, kako se je to znašlo 
tam. (smeh) Je res, da rad kaj spečem, 
a to je redko, že zato, ker če spečem, 
moram tudi pojesti, česar si prav veli-
kokrat ne morem privoščiti. Kadar pa 
se lotim peke, to počnem z užitkom.

 Kaj še počnete v prostem času?
Veliko časa posvečam skokom. Pozo-
ren sem, da imam dovolj regeneraci-
je, da lahko naslednje treninge opra-
vim spočit in pripravljen. Lani sem 
se lotil jadralnega padalstva. Naredil 
sem okrog deset skokov.

 Verjetno že pred sezono?
Ravno danes sem bil v Gozdu pod 
Kriško goro. Uspelo mi je narediti en 
skok. Pred tem pa sem z jadralnim 
padalom nazadnje skočil pred začet-
kom sezone.

 Kaj pa šola?
Obiskujem Višjo šolo za gostinstvo in 
turizem na Bledu. Čaka me še nekaj 
izpitov in diploma. 

 S seboj na tekme potem vzamete 
tudi študijsko literaturo?
To ne. Vzamem pa kakšno drugo knji-
go. Začel sem brati knjige s področja 
športa, psihološke priprave, izbor, za 
katerega menim, da mi morda kdaj 
pride prav tudi pri skokih. 

 Kakšne so vaše skakalne sanje?
Velike sanje so bile skakati na veli-
kanki v Planici. To sem dosegel že 
pred leti. Zagotovo so cilj olimpijske 
igre, da moje ime dodajo na naš Trg 
olimpijcev v Mojstrani. Cilj je tudi iz-
boljšati rezultat strica Uroša Pavlovči-
ča, ki je bil tretji na tekmi svetovnega 
pokala v veleslalomu v Kranjski Gori. 
To pomeni, da bo treba skočiti na sto-
pničke v svetovnem pokalu.

 Za konec: kdo je vaš največji na-
vijač?
Rekel bi, da moja mami – glede na to, 
kako spremlja že druge športnike in 
športe. Imam pa nasploh doma vso 
podporo.

»Velike sanje so bile skakati 
na velikanki v Planici. 
Uresničile so se že pred leti. 
Zagotovo so cilj olimpijske 
igre, da moje ime dodajo na 
naš Trg olimpijcev v Mojstrani. 
Cilj je tudi preseči rezultat 
strica Uroša Pavlovčiča, ki je 
bil tretji na tekmi svetovnega 
pokala v veleslalomu v 
Kranjski Gori. To pomeni, da 
bo treba skočiti na stopničke v 
svetovnem pokalu.«
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JANKO RABIČ

Vršič je v letošnji zimi zaradi debele snežne odeje še pri-
vlačnejši za planinske ljubitelje bele idile pa tudi za tiste 
s kar preveč adrenalinskimi nagnjenji. Zima v tem gor-
skem svetu zna pokazati še kako neprijazen obraz, zla-
sti ko zaradi obilice snega grozijo snežni plazovi. Prvi in 
glavni nasvet za vse je previdnost na vsakem koraku. V 
zimskih mesecih za vse, ki se podajo na Vršič, varno za-
vetje ponudi edinole Erjavčeva koča, ki je v upravljanju 
Planinskega društva Jesenice. Odprta in oskrbovana je vse 
mesece v letu, le ob velikih snežnih padavinah ali drugih 
izrednih razmerah prilagodijo obratovanje. Koronakriza 
se tudi tam ne da in postavlja svoja pravila, ki jih morajo 
vsi upoštevati. Nova oskrbnika Mihaela Rus in Borut Kav-
čič sta se ob prevzemu koče v začetku lanskega decembra 
znašla še na posebno težki preizkušnji. Najprej sta pijačo 
in hrano lahko obiskovalcem ponudila le skozi okno in so 
jo potem odnesli s seboj. Sta pa ob tem pokazala res veliko 
iznajdljivosti, saj sta pred božičnimi in novoletnimi pra-
zniki pekla potico in piškote. Povpraševanje je bilo veliko, 
tistim, ki sladke praznične dobrote niso mogli prevzeti, sta 
jih tudi osebno dostavljala v dolino. Potem je Vršič prekrila 

več kot dva metra visoka snežna odeja in delo je bilo one-
mogočeno. Sedaj v januarju je ob ugodnejših in varnih raz-
merah koča spet odprta s takšno ponudbo kot decembra. 
Nestrpno pa čakata prijaznejše čase po koronakrizi, saj sta 
kočo prevzela z velikim veseljem in velikimi načrti.
Mihaela je iz Logatca, in kot pravi, je zaljubljena v gore in 
Prisank. Po 25 letih službe v drugih kolektivih in z nekaj-
letnimi izkušnjami v kočah je Vršič zanjo velik nov izziv. 
Prav tako za Boruta iz Komende, ki je velik ljubitelj gora, 
kuhar po poklicu in po duši, tudi planinski vodnik pri Pla-
ninskem društvu Komenda. 
"Najprej sva občutila nekaj strahu in negotovosti, kmalu 
pa sva lahko ugotovila, da sva dobro sprejeta," pripovedu-
jeta nova oskrbnika. "S strani jeseniškega društva dobiva 
vso pomoč, ki je sedaj na začetku zelo pomembna. Želiva 
si, da bi se koči povrnil sinonim domačnosti, prijetnega 
ambienta, varnega zavetja ... Kot drugi dom, v katerega bi 
se ljudje radi vračali. Trenutno lahko vsem ponudiva le pi-
jačo in nekaj hrane skozi okno. Želiva si, da bi vse skupaj 
z virusom čim prej minilo, da bova lahko res delala in se 
lotila načrtov. To bo bogata in odlična kulinarika, poskr-
bela bova za vse probleme z lakoto, žejo in utrujenostjo. 
Ker ima Erjavčeva koča certifikat Družinam prijazna koča, 
bova za otroke imela tri posebne menije, poimenovala sva 
jih Svizec, Gams in Kozorog. Iz prve roke bova vsem z vese-
ljem posredovala točne informacije o razmerah na poteh 
na Prisank, Mojstrovko, Slemenovo špico in druge vrhove."  

Zimski Vršič idiličen in zahteven
Erjavčeva koča na Vršiču je odprta in oskrbovana vse leto, le ob obilnih snežnih 
padavinah ali drugih izrednih razmerah prilagodijo obratovanje. Koronakriza se 
tudi tam ne da in postavlja svoja pravila, ki jih morajo vsi upoštevati. 

Nova oskrbnika Erjavčeve koče sta Mihaela Rus in Borut Kavčič.  
/ Foto: osebni arhiv

Vršič je v letošnji zimi zaradi debele snežne odeje še privlačnejši 
za planinske ljubitelje bele idile. Prvi in glavni nasvet za vse je 
previdnost na vsakem koraku. / Foto: arhiv oskrbnikov Erjavčeve 
koče
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MAJA BERTONCELJ, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zlata lisica v 57. izvedbi bo tako kot lani znova v Kranjski 
Gori, saj v Mariboru ni dovolj snega. Tekmovalni direktor 
tehničnih preizkušenj ženskega dela svetovnega pokala in 
snežni kontrolor Markus Mayr je izrazil zadovoljstvo, da 
tekma ostaja v Sloveniji, in poudaril, da druge rešitve, kot 
je selitev, ni bilo.
Petinšestdeset smučarskih delavcev iz Maribora in Kranj-
ske Gore že ves teden uspešno utrjuje progo v Podkorenu. 
"Vse poteka po načrtu, kot smo se tudi dogovorili s sne-
žnim kontrolorjem Markusom Mayrjem. V treh skupinah 
smo sneg dobro namočili, pri tem pa nam pomaga tudi 
vremenska situacija. To je zdaj res prava zima. Danes 
bomo še na progi, jutri pa postavimo vse zaščitne mreže in 
ograje. Smučarke bodo pričakale odlične razmere in zah-
teven veleslalom," je v torek pojasnil Mitja Dragšič, vodja 
tekmovanja. Na podkorenski strmini bosta jutri in v nede-
ljo dva veleslaloma, na katerih bodo nastopile tudi Meta 
Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Ilka Štuhec, Neja Dvornik 
in Andreja Slokar. Za Zgornjesavsko dolino to pomeni novo 
veliko športno tekmovanje. Selitev tekmovalnega dela s 
Štajerskega na Gorenjsko je potekalo brez zapletov. Manja 

Cigit, vodja službe nastanitev, je povedala: "Ker so hoteli v 
Kranjski Gori blizu skupaj, smo morali tekmovalke neko-
liko umakniti iz centra. Njihov mehurček, v katerem bo 
13 ekip z okrog 250 tekmovalkami in spremljevalci, bo v 
hotelih Kompas in Lek. V Hitovih hotelih Ramada bomo 
organizatorji in novinarji, ekipa FIS pa v Skipassu. Vsi ti 
hoteli so bili zaprti, a je bilo od odločitve o selitvi dovolj 
časa, da so se aktivirale ekipe in bodo pripravljeni pričaka-
li tekmovalke in druge goste." Za Zlato lisico bo to v njeni 
57-letni zgodovini enajsta selitev iz Maribora, po enkrat je 
bila v Bad Gasteinu (1974) in na Jahorini (1975), letošnje go-
stovanje pa bo deveto v Kranjski Gori (1976, 1988, 1991, 2007, 
2012, 2014, 2018, 2020, 2021). Dvakrat, v letih 1998 in 2011, je 
Zlata lisica odpadla.
Jutri se bo prva vožnja začela ob 11. uri, druga ob 14. uri, v 
nedeljo pa bo prva vožnja ob 9.15, druga pa ob 12.15. Gledal-
cev na prizorišču ne bo. 

Smučarke za Zlato lisico v Kranjski Gori
Ta konec tedna bodo najboljše alpske smučarke na svetu v Kranjski Gori 
tekmovale na dveh tekmah svetovnega pokala v veleslalomu.

Meta Hrovat bo imela na domači strmini novo priložnost za dober 
rezultat. 

Za Zlato lisico bo to v njeni 57-letni zgodovini 
enajsta selitev iz Maribora, po enkrat je bila  
v Bad Gasteinu in na Jahorini, letošnje 
gostovanje pa bo deveto v Kranjski Gori. 
Dvakrat je odpadla.

V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

19
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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SUZANA P. KOVAČIČ

V zadnjem času je na turistični desti-
naciji Kranjska Gora zapadla velika 
količina snega, ki jim je omogočila, da 
so uredili večino tekaških prog. "Dnev-
no se ureja proga v tekaškem centru 
v Ratečah, kjer je zdaj tudi edina pla-
čljiva proga. Za dnevno vstopnico bo-
ste odrasli odšteli pet evrov, mladi in 
seniorji pa tri evre. Lahko jo kupite v 
tekaškem centru v Ratečah ali v Baru 
Confine ob meji v Ratečah," je poveda-
la Mojca Mežek iz Turizma Kranjska 
Gora. Dnevno urejena je tudi proga 
v dolžini pet kilometrov ter na novo 
urejen rekreacijski krog v dolžini 1,5 
kilometra (lažja proga) v Nordijskem 
centru Planica, uporaba prog je v se-
zoni 2020/21 brezplačna. Tekaška pro-
ga proti Tamarju in Ratečam se ureja 
dvakrat tedensko. Smučine so urejene 
tudi nižje v dolini, v Gozdu - Martuljku 
in Mojstrani. Za vse, ki radi tečete po-
noči, pa je za hotelom Kompas urejena 
krožna proga, ki je med 17. in 20. uro 
tudi osvetljena. Urejena je tudi tekaška 
povezava med Podkorenom pod dvose-
dežnico Velika dolina in Ratečami ter 
naprej v Planico. "Zaradi trenutne epi-
demiološke situacije smo v želji, da bi 
obiskovalcem in uporabnikom naših 
prog za tek na smučeh omogočili čim 
varnejšo rekreacijo, uredili približno 
štirideset kilometrov prog v celotni de-
stinaciji," je še dodala Mojca Mežek.

Urejene so 
proge za tek  
na smučeh

Za hotelom Kompas v Kranjski Gori je urejena krožna proga, ki je med 17. in 20. uro tudi 
osvetljena. / Foto: Gorazd Kavčič

Tekaška proga je urejena tudi v Gozdu - Martuljku. / Foto: Gorazd Kavčič

Izžrebani nagrajenci nagradne kri-
žanke, objavljene v reviji Zgornjesav'c 
dne 4. 12. 2020, z geslom Alpska va-
sica, so: 1. nagrado: darilno kartico 
želja v vrednosti 15 EUR prejme Dra-
ga Turk iz Žirovnice, 2. in 3. nagrado: 
knjigo Zdravje in jaz – Prijatelja prej-
meta Mira Metka Petrovčič iz Gore-
nje vasi in Matija Breznik iz Črnuč.  
Nagrajencem iskreno čestitamo.

Krožna daljinska pot Juliana trail je ena najbolj priljubljenih pohodniških poti v Slo-
veniji. Na svojih 330 kilometrih ponuja doživeto spoznavanje pokrajine in življenja 
pod mogočnimi vrhovi Julijskih Alp ter po obronkih Triglavskega narodnega parka. Po-
hodniška pot Juliana trail se začne in zaključi v destinaciji Kranjska Gora. Razdeljena 
je na dvajset etap, dolgih od pet do 22 kilometrov, ki so različno zahtevne. Nad po-
hodniško potjo pa niso navdušeni le pohodniki, temveč tudi pri vodilnem založniku 
turističnih vodnikov Lonely planet. Pred kratkim so Juliana trail uvrstili med najboljše 
potovalne trende med daljinskimi pohodniškimi potmi v letu 2021. Zapisali so, da 
"pohodnika nič ne približa kraju – in njegovim ljudem – bolj kot to, da ga prehodi." 
Juliana jih je navdušila z dejstvom, da je krožna daljinska pot »urejena okoli Trigla-
vskega narodnega parka tako, da razkaže najbolj razgibano in očarljivo ruralno plat 
države, saj si pot utira po Julijskih Alpah, pri čemer se pohodniki sprehajajo mimo 
zakotnih vasic in ledeno modrih ledeniških jezer.« S. K. 

Juliana trail med najboljšimi  
pohodniškimi potmi
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Nagrade: 1. in 2. nagrada: dereze Veriga K.F., Lesce, 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 29. 1. 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.



ROK CIMERMAN S.P., STROJINCI 84, MARKOVCI

NOVI DACIA  
SANDERO

ŽE ZA      

8.990 €  
+ paket zimskih pnevmatik

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Novi Dacia SANDERO Access 1.0 Sce 65. Več informacij o ponudbi, nakupu in 
pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 5,3−7,1 l/100 km. Emisije CO2: 119−123 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0209−0,0265 
g/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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

IME TRGOVCA, 
NASLOV IN MESTO, TEL: 0123 456 7890, WWW.IMETRGOVCA.COM 

Dacia priporoča dacia.si

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


