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Kranjska Gora - Glavni poudarek konferen-
ce je bil na predstavitvi in izmenjavi informacij
ter izkušenj izvajanja projektov za ranljive cilj-
ne skupine, financiranih iz javnih sredstev (ev-
ropskih in nacionalnih); izmenjavi znanja in iz-
kušenj ter posredovanja le-teh udeležencem
konference. Glavni cilj konference je predstavi-
tev pomembnih rezultatov projektov, financira-
nih iz javnih evropskih (Evropskih strukturnih
skladov) in nacionalnih sredstev, ki so dosegli
vidne rezultate na področju neformalnega uče-
nja ranljivih ciljnih skupin v Sloveniji. Z njiho-
vo pomočjo se razvijajo novi pristopi in krepi
vseživljenjsko učenje ter utrjuje vedoželjnost ti-

stih skupin, ki imajo v vse bolj konkurenčni
družbi manj priložnosti za uveljavljanje svojih
potencialov. Za namene izpeljave konference in
širše informiranje so izdali publikacijo s pred-
stavitvijo projektov, primerov dobre prakse, ki
predstavljajo cilje, delo in rezultate, ki so jih
dosegli. Predstavljeni projekti so bili izpeljani v
različnih lokalnih okoljih v Sloveniji, namenje-
ni različnim ranljivim skupinam, kot razvojni
in modelni pristopi za izboljšanje pogojev in
možnosti učenja in izobraževanja vseh, ki ima-
jo v obstoječem sistemu izobraževanja manj
priložnosti za doseganje rezultatov, primerljivih
z drugo populacijo. M. A.

O neformalnem učenju ranljivih skupin
Sredi novembra je Zveza ljudskih univerz Slovenije skupaj s Centrom za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja v Kranjski Gori organizirala nacionalno konferenco o neformalnem učenju ranljivih skupin. 

CAS ZIMSKIH RADOSTI!
Pred nami je zima in cas zimskih radosti.
V naših dveh trgovinah smo za vas pripravili pestro ponudbo zimskih
oblacil priznanih blagovnih znamk.

Bliža pa se božicno novoletni cas, to je cas obdarovanj naših najbližjih..
Nekaj idej za drobna darila dobite pri nas, lahko pa se odlocite za
nakup darilnih bonov, ki so na voljo v razlicnih vrednostih.
Tako si bo vaš obdarovanec sam izbral primerno darilo,
ki mu bo gotovo všec!

Mi pa bomo prav vsakega kupca obdarili s kuponom za brezplacno kavico v naši kavarni SPORT POINT, ki se nahaja v centru Kranjske Gore.

delovni čas trgovin Sport point in Very women:

pon. – čet. : 10.00 – 17.00

petek: 9.00-12.00 in 15.00 – 19.00

sobota: 9.00 – 20.00

nedelja: 9.00 – 17.00

delovni čas kavarne Sport point:

ponedeljek – petek: 7.30 – 17.00

sobota: 7.30 – 20.00

nedelja: 7.30 – 18.00

tel: 04 5884 883

04 5884 892

e-mail: sport.point@siol.net
tel: 04 5884 882

e-mail: famatrend@siol.net

Na konferenci so sodelovali strokov-
njaki na področju izobraževanja odra-
slih ter predstavniki slovenske politike
in evropskih organizacij, odgovornih
za financiranje in izvajanje projektov v
podporo učenju ranljivih skupin. Kon-
ferenco je s slovesnim nagovorom ob
Majdi Širok, direktorici republiškega
Centra za mobilnost, ter Katji Dovžak z
Ministrstva za šolstvo in šport odprl
župan Kranjske Gore Jure Žerjav.
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Kranjska Gora pred 
začetkom zimske sezone

”Prepričan sem, da je pred nami uspešna zimska turistična sezona,” 
je optimističen župan Jure Žerjav.

ZGORNJESAV’C, ISSN 1580-7991, je javno glasilo Občine Kranjska
Gora. Predsednica Sveta glasila Mirjam Žerjav. Uredniški odbor: 
Mirjam Žerjav, Mirko Rabič, Karmen Sluga. Novinarka: Marjana Ahačič,
e-pošta: marjana.ahacic@g-glas.si. Oglasno trženje: Mirjam Pavlič,
031/698 627. Odgovorna urednica MARIJA VOLČJAK. Glasilo izhaja v
nakladi vsaj 3.000 izvodov, brezplačno ga prejemajo vsa gospodinj-
stva v občini, distribucija: Pošta Slovenije. Tisk: SET, d.d., Ljubljana-
Vevče. Telefon uredništva: 04/201-42-00, telefax: 04/201-42-13, 
e-pošta: info@g-glas.si. Naslednja številka izide 23. decembra 2008. 
Na naslovnici: Prizor z letošnjega Martinovanja v Kranjski Gori, 
foto: Anka Bulovec

Razvoj turizma 
omogoča 

prihodnost
Prebudili smo se v

sneženo jutro in ve-
selje otrok in večine
občanov je bilo veli-
ko. Otroci bodo lah-
ko naredili snežene-
ga moža in se igrali
na snegu. V časih, ki
so pred nami, se
nam bo prilegla ti-
sta ”prava zima”,

takšna, kakršnih smo bili vajeni v naših
otroških letih. Že nekaj let pa v Kranjski
Gori sneg ni le darilo narave. Snežni topovi
že veselo bruhajo sneg na pobočjih Vitran-
ca in ravno danes, ko prebirate Zgornjesav-
ca, je začetek zimske sezone. 

Pred 60 leti je bilo v Kranjski Gori še po-
sebej slovesno, saj so 29. novembra 1948
uradno predali namenu prvo vlečnico v
Kranjski Gori, vlečnico Preseka. Naši star-
ši se spomnijo, da je bilo takrat moč smuča-
ti, snega je bilo dovolj in tudi prvi smučarji
so se spustili po smučišču. Že čez deset let
so na isti dan, 29. novembra 1958, pognali
sedežnici Vitranc I in Vitranc II. Tudi tedaj
je bilo snega dovolj, smučarjev bolj malo,
vendar zelo slovesno, saj se je odprtja ude-
ležilo veliko pomembnih gostov. V vseh teh
letih se je zvrstilo veliko odprtij, novi hoteli,
nove žičnice, razvoj nam pogled usmerja
vedno višje in vedno bolj smo zahtevni. 

Naša zgodovina je bogata in premalokrat
se zavemo, da tudi mi ustvarjamo zgodovi-
no in prihodnost našim otrokom. Ne bi se
prepuščal nostalgiji in spominom, vsekakor
pa naši predhodniki zaslužijo zahvalo za
tako dobro uhojeno pot. Mi smo dolžni sle-
diti tej smeri, saj je dobro začrtana. Razvoj
turizma je tista dejavnost, ki nam omogoča,
ne le preživetje, temveč tudi prihodnost.
Morda nas na naši poti čaka kakšna ovira,
vendar teh tudi v preteklosti ni manjkalo.
Prepričan sem, da bodo mladi videli nam
neprepoznavne priložnosti, ki jih bodo zna-
li izkoristiti in tako nadaljevati razvoj v naši
lepi in bogati občini. 

Jure Žerjav, župan

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1/b, Kranjska Gora

Kranjska Gora - Obilno sneženje v začetku
tega tedna je tudi kranjskogorskim turističnim
delavcem vlilo dodatnega optimizma v priha-
jajočo zimsko sezono. Predstavniki najpo-
membnejših lokalnih subjektov turističnega
razvoja so v sredo predstavili novosti, ki jih
pripravljajo za prihajajoče mesece. 

”Za kranjskogorski turizem so značilna velika
nihanja - imamo močni poletno in zimsko sezo-
no, kritična meseca pa sta april in november.
Prav zato posebej jeseni in spomladi pripravlja-
mo številne prireditve, ki dodatno privabljajo
goste v našo dolino,” je povedala direktorica
Lokalne turistične organizacije Mirjam Žerjav. 

”Tudi decembra pripravljamo nekaj večjih
prireditev: Pohod parkeljnov treh dežel že pri-
hodnji četrtek, 4. decembra, pa dan odprtih
vrat 6. decembra in odprtje zimske sezone med
19. in 21. decembrom. Seveda pa ne smemo
pozabiti, da pripravimo v Kranjski Gori dve
tekmovanji na svetovnem nivoju, to sta Pokal
Vitranc in skoki v Planici; Kranjskogorci smo
z dvema tako velikima prireditvama na majh-
nem prostoru, kakršnega predstavlja naša obči-
na, prav gotovo izjemni v svetovnem merilu.
Ob tem bomo prihodnje leto prvič pripravili še
evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu.”

Tudi kranjskogorski žičničarji so na prihaja-
jočo zimsko sezono dobro pripravljeni, novost
v njihovi ponudbi na smučišču pa bo že v tej
sezoni, morda še pred koncem leta, snežni park
na smučišču Kekec. Namenjen bo deskarjem
na snegu in smučarjem, ki si želijo več adrena-
lina. Cene vozovnic ostajajo podobne kot lani,
prvi dve sedežnici pa z obratovanjem začenja-
ta prav danes. Ob tem so v sodelovanju z obči-
no tik ob smučiščih zagotovili dodatna parkir-
na mesta, ki bodo omogočala lažji dostop do
smučišč in razbremenitev mirujočega prometa
v središču Kranjske Gore.

Aleš Topolšek, direktor podjetja Hit Alpi-
nea, je povedal, da kljub svetovni finančni kri-
zi zaenkrat v Kranjski Gori ne beležijo upada
gostov. ”Rezervacije za čas božično-novoletnih
počitnic so glede na lansko, sicer ne ravno ide-
alno zimo - popolnoma primerljive. Kriza se
kaže predvsem glede gostov iz oddaljenih kra-
jev, pričakujemo pa, da bo do pravega izraza
prišlo v prihajajoči pomladno-poletni sezoni.”
Hit Alpinea je za prihajajočo zimsko sezono
osvežila ponudbo in obnovila vse svoje hotele
v Kranjski Gori. ”Uredili smo infrastrukturo in
povečali ponudbo wellnessa ter obogatili ani-
macijski program za otroke. Nadaljujemo tudi
z večjimi investicijami; marca bomo tako od-
prli novi hotel Špik, nadaljujejo pa se tudi po-
stopki za gradnjo apartmajskega naselja v
Martuljku,” je še povedal Topolšek. 

”Vesel sem, da nam je skupaj z žičničarji uspe-
lo v zadnjem trenutku urediti nekaj dodatnih
parkirišč,” pa je poudaril župan Jure Žerjav.
Zadovoljen sem s sodelovanjem v kraju, delo
teče po načrtih, zato sem prepričan, da je pred
nami zares uspešna zimska turistična sezona.” 

Marjana Ahačič

Župan Jure Žerjav, direktorica LTO Mirjam Žerjav, Silvo Poljanšek, Infrasport, d. o. o., Roman Slivnik, RTC 
Žičnice Kranjska Gora, Aleš Topolšek, direktor Hit Alpinee ter Tilen Majnardi iz družbe Hit 

V občini Kranjska Gora je turistom na
voljo 4.100 ležišč, od tega 1.455 v hote-
lih s tremi ali štirimi zvezdicami, druga
so v apartmajih, zasebnih sobah in dru-
gih objektih. Na leto ustvarijo okoli 400
tisoč nočitev, kar predstavlja 5-odstotni
delež v realiziranih nočitvah v Sloveniji.
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Hitova odvisna družba Hit Alpinea je v letoš-
njih devetih mesecih zabeležila čiste prihodke
od prodaje v višini 12 milijonov evrov, kar je
enako kot v letu poprej, in to kljub zaprtju ho-
tela Špik marca letos, so sporočili z uprave
družbe, kjer dodajajo, da se posledice pozitiv-
nega poslovanja v obdobju od januarja do sep-
tembra kažejo predvsem v spremembi tržnih
segmentov gostov. ”K uspešnim rezultatom je
pripomoglo tako povečanje priprav športnih
ekip kot tudi dvig seminarskega turizma in
organizirana prodaja gostinskih storitev, pred-
vsem v poletnem času. Predvsem v segmentu
seminarskega turizma postaja destinacija
Kranjska Gora vedno bolj prepoznavna.” 

V omenjenem obdobju je podjetje ustvarilo
198 tisoč nočitev z 68-odstotno zasedenostjo
hotelov, kar je za 6 odstotkov več kot v enakem
obdobju lani. Tako so se prihodki na nočitev
povečali za 7 odstotkov, gostje pa so v povpre-
čju bivali štiri dni. Aleš Topolšek, direktor
podjetja Hit Alpinea, d. d., dodaja: ”Povečanje
prihodkov na nočitev se kaže kot posledica
spremembe tržnih segmentov, kar dokazuje, da

imamo v naših hotelih zahtevnejše goste, ki ce-
nijo kakovost naših storitev.” Prepoznavnost
slednjih nakazuje tudi struktura gostov, saj
večina gostov prihaja iz Slovenije, sledijo gost-
je iz Velike Britanije, Italije, Nemčije in Hrva-
ške ter iz drugih držav. 

Podjetje, ki ima nekaj manj kot tristo zapo-
slenih, je v tudi v pretekli sezoni aktivno izva-
jalo in sodelovalo pri številnih večjih dogod-
kih, kot so Kekčevi dnevi z otvoritvijo poletne
sezone, slovesnost ob Ruski kapelici, Dnevi
športa in zabave, Juriš na Vršič ter ostale prire-
ditve. Zaradi uvedbe animacijskih aktivnosti in
programov, usmerjenih v posebne ciljne skupi-
ne (družine, seniorji, aktivni gostje, wellness
gostje, poslovneži, profesionalni športniki ...),
se je povečala realizacija tudi v poletnih mese-
cih. Izjemen uspeh in pozitiven odziv so doži-
veli predvsem Športni tabori Jureta Koširja,
Marka Miliča, Anžeta Kopitarja, odbojka na
mivki ter nogometna šole Francesca Tottija,
katerih termine za izvedbo v letu 2009 so že
določili. 

M. A.

Uspešna sezona za Hit 
Hitova odvisna družba Hit Alpinea je občutno povečala prihodke na

gosta in zasedenost hotelov, Korona ohranja položaj osrednjega 
regijskega centra zabave.

Kaj zaboga je razvoj?
Beseda ‘razvoj’ je zadnje čase velikokrat

uporabljena pri različnih projektih, pogovo-
rih, občinskih sejah, ... Pa bi Vas rada vpra-
šala, kaj za Vas pomeni ta besedica, ki je po
mojem zelo zlorabljena. Ljudje, ki pogosto
odločajo z rdečimi in zelenimi kartončki o
naši prihodnosti, velikokrat pozabljajo, da je
pomen te besede včasih tudi negativen. Kar
pomeni razvoj za investitorja, še zdaleč ne
pomeni razvoja za kraj. Že če se samo spre-
hodimo skozi Kranjsko Goro, Podkoren, (pa
tudi v Rutah se že kaj čudnega najde), je sli-
ka jasna. Vsa ta pisana gradnja nam sporo-
ča, da je arhitekturna dejavnost naredila že
veliko škodo in je zaradi različnih posegov
zelo degradirala našo dolino; vse od osnov-
ne arhitekture pa tja do celostne krajinske
podobe. To so: tipske, za okolje neznačilne
hiše; prestižna, postavljaška gradnja počitni-
ških hiš; šablonski zazidalni načrti.

Vse našteto ni pozitiven razvoj za lokalno
prebivalstvo, pač pa le za investitorje, ki s
prodajo zaslužijo želeno količino evrčkov. 

Sprašujem se, kdaj bodo ljudje, ki odločajo o
usodi kraja, razmislili o pravem pomenu bese-
de razvoj? In kdaj se boste krajani začeli za-
vedati, da imamo pri projektih, ki posegajo v
naš prostor (sploh velike spremembe, ki trajno
spemenijo podobo kraja, kot je pozidava
Kampa Špik), pravico do obravnavanja kot
enakovrednih partnerjev, ne glede na lastni-
štvo? Bojim se, da bomo ob vsej tej pisani ar-
hitekturi kmalu postali nekakšen ”muzej”. Ja,
glede na upad turizma bi bil to dober potenci-
al prihoda novih gostov. Vendar pa na to ne bi
smeli biti ponosni, čeprav bi dvignilo letni ob-
isk in lahko temu rečemo razvoj. Veliko sem
tudi slišala o razvoju kmetijstva. Pa Vas vpra-
šam; je razvoj, da si kmet želi zgraditi nov hlev
(seveda gre za razvoj kmetijstva in ne za
apartmajski resort) in že štiri leta neusmiljeno
čaka za spremembo namembnosti? Povejte
mi, kako naj se tak kmet razvija, če občina
tega očitno ne spodbuja in je razvoja željen
kmet prepuščen času ... Drugi, še bolj bizaren
in seveda 100-odstotno resničen primer pa je,
da v hlevu rediš kravice, občina ti letno zara-
čuna ne majhen znesek evrčkov, na položnici
pa piše ”počitniški namen”? So na počitnicah
krave ali pa lastnik, ki se s ”počitnic” vsak
dan vrne utrujen in nespočit? Za take primere
bi občina morala odreagirati v korist občana,
a so na pritožbo odgovorili  le, da to tako je 
in da se ne da nič spremeniti. Res ne?

Rada bi vam zaupala še eno vaško zgodbi-
co. Nekega deževnega dne se je pri hiši ogla-
sila ”gospa z dežnikom” (ime Vam morda
razkrijem v naslednji kolumni) in misleč, da
nikogar ni doma, odprla vrata v kleti hiše in
vanjo podtaknila dva majhna mucka. Opazo-
vala sem skozi okno: ”gospa z dežnikom” se
je celo obrnila nazaj, da bi preverila, če je
dobro zaprla duri. Ko smo že pri razvoju: go-
spe sporočam, da se mucka dobro razvijata,
samo dejanje pa se mi ne zdi v redu. Nekako
se mi to ne zdi razvoj medsebojne komunika-
cije, pa čeprav je muckam hotela le dobro ...

Alenka Peternel

Smučanje se danes začenja!
Kranjska Gora - Danes, v petek, 28. novembra, kranjskogorski žičničarji začenjajo zimsko

sezono, v Kranjski Gori je namreč zapadlo do 25 centimetrov naravnega in kompaktnega sne-
ga. Prvi bosta z obratovanjem začeli vlečnici Mojca 1 in Mojca 2, ki bosta obratovali od 9. do
16. ure. Samo danes pa bo za vse smučarske navdušence smuka brezplačna. Od sobote dalje
bo cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle 14 evrov, cena dnevne vozovnice za otroke
pa 10 evrov, je sporočila Klavdija Gomboc z RTC Žičnice Kranjska Gora. M. A.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene gore
Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina

Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41 
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Kranjska Gora - Občinski svet Kranjske Gore na zadnji seji ni izgla-
soval predlaganega referenduma o prihodnji usodi nekdanjega kampa
Špik, kjer bo podjetje Hit Alpinea gradilo apartmajsko naselje. ”Kraja-
ni niso proti projektu, nasprotuje mu le nekaj posameznikov,” je pre-
pričan župan Jure Žerjav. Prepričan je, da bo nastajajoči hotelsko-
apartmajski kompleks v Martuljku izjemna priložnost za kraj. Glede
očitkov o kasnejši razprodaji apartmajskega dela pa pravi, da je obči-
na v prostorsko ureditvene pogoje vgradila dovolj varovalk, da se to ne
bo zgodilo. ”Objekti imajo skupno električno napeljavo in zemljišče
ter jih ni mogoče razparcelirati, prav tako vsaj pet let ni dovoljena pro-
daja.” Poudaril je še, da je bila odločitev o tem, kaj in kako se bo gra-
dilo v Špiku, plod dogovorov in usklajevanj med investitorjem, podjet-
jem Hit Alpinea, in krajevno skupnostjo Rute Gozd Martuljek-Srednji
Vrh, javnost pa je imela pri nastajanju prostorskega dokumenta mož-
nost sodelovati v postopku in s svojimi mnenji vplivati nanj. 

Potem ko je kranjskogorski občinski svet na oktobrski seji potrdil
spremembe občinskih prostorsko ureditvenih pogojev, v katerih je bila
opredeljena tudi gradnja apartmajskega kompleksa na območju nekda-
njega kampa Špik v Martuljku, je svetnik Jože Zupančič namreč na-
povedal zahtevo za sklic referenduma. ”Gre za prestižno lokacijo, ka-
kršne ni nikjer v občini,” je prepričan Zupančič, ki je že četrti mandat
občinski svetnik na Listi glas občanov. ”Ne poznam Ljubljančana, ki bi
dovolil pozidati Tivoli, prav tako sem prepričan, da vsaj 60 odstotkov
domačinov nasprotuje gradnji apartmajskega naselja. Vsi se strinjamo,
da bo nastajajoči hotel priložnost za razvoj turizma v kraju, za apart-
maje pa se bojimo, da bodo, tako kot drugje po občini, razprodani tuj-
cem,” je še dejal, in občinski upravi očital, da se o tako pomembni od-
ločitvi z domačini ni posvetovala na zboru krajanov.

Z odločitvijo občinskega sveta je zadovoljen tudi Aleš Topolšek, di-
rektor podjetja Hit Alpinea: ”Nad odločitvijo nismo presenečeni, saj so

svetniki projekt potrdili že na prejšnji seji, ko so sprejemali spremem-
be prostorskega akta. Za nas to pomeni, da bomo takoj pričeli z aktiv-
nostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja za apartmajsko naselje.”
Če bo šlo po investitorjevih načrtih, bo tako prvi del investicije - pre-
nova hotela Špik, ki bo število postelj iz nekdanjih 120 povečal na 520,
končana že marca prihodnje leto. Apartmajsko naselje s 45 hišami pa
naj bi bilo skupaj z ureditvijo infrastrukture, osrednjega trga in trgovi-
ne dokončano do jeseni 2009.

Marjana Ahačič

Občinski svet proti referendumu
Nasprotniki gradnje apartmajev v nekdanjem kampu Špik napovedujejo pritožbo in zbiranje podpisov.

Planica - ”Ne želim si, da bi rateški otroci
imeli pred pragom najboljše športne objekte v
državi, pa jih ne bi mogli izkoristiti. Misliti pa
moramo tudi na to, da vzpostavimo sistem, ki
bo ljudem, ki jim bo država na prag postavila
to veliko infrastrukturo, pomagal, da jo izkori-
stijo sebi v prid. Upam, da se bo tudi zgodba o
odkupu zemljišč čim prej zaključila; prehodili
smo že veliko poti in škoda bi bilo, če bi se
spotaknili na zadnjem koraku,” je na nedavni
okrogli mizi Planica od leta 1934 do leta 2013
poudaril župan Kranjske Gore Jure Žerjav.
Posvet je v sodelovanju s Centrom šolskih in
obšolskih dejavnosti v torek pripravilo Društvo
športnih novinarjev Slovenije.

”Nordijski center je projekt nacionalnega po-
mena, ki bo imel pomemben vpliv na lokalno
skupnost. Ta je zainteresirana, da bo tekel v
smeri trajnostnega razvoja tako z ekonomske-
ga kot z okoljskega in socialnega vidika,” je na
konferenci poudaril Stevo Ščavničar, direktor
Zgornjesavske regionalne razvojne agencije. 

Planica naj bi bila do svetovnega prvenstva
2010 nared za prvo veliko tekmovanje. A s
tem, so se strinjali udeleženci torkovega posve-
ta, se planiška zgodba le na novo začenja.

”Skakalci smo še posebej na vezani na Plani-
co, čustveno in delovno. Planica je za nas živ-
ljenjskega pomena. Takšnega centra, kot ga vi-
dimo v zasnovah, v Sloveniji še nimamo, vse
naše konkurenčne tuje reprezentance imajo ne
le enega, ampak več. Upam, da bodo stvari te-
kle tako, kot so zastavljene, ker slovenski ska-
kalci Planico v uporabni podobi potrebujejo
tako rekoč takoj,” je poudaril Franci Petek,
športni direktor za skoke. Direktor Smučarske
zveze Slovenije Jaro Kalan je ob tem izrazil
bojazen, da se projekt izgradnje Nordijskega
centra vendarle odvija prepočasi, generalni se-
kretar organizacijskega komiteja tekem v smu-
čarskih skokih v Planici Primož Finžgar pa je
poudaril, da gre pri Planici za pomembno bla-
govno znamko, ki se je v desetletjih razvijala
in uveljavila predvsem zaradi velikih in od-
mevnih prireditev, zato verjame, da bo projekt
po začrtanem terminskem planu peljala tudi
nova oblast.

”Naredimo center, ki bo živel 365 dni na
leto,” je bila rdeča nit predlogov večine udele-
žencev srečanja, na katerem so sodelovali
predstavniki različnih športnih panog, ki že
koristijo pred letom dni zgrajeni olimpijski

športni center v Planici. Zavzeli so se za več-
panožni športni center, ki bi omogočal univer-
zalnost uporabe tako glede športnih disciplin
kot letnih časov. Objekti so zgolj osnova, pravi
programi, primerno upravljanje in vzdrževanje
pa so vsaj prav tako pomembni kot investicija. 

Marjana Ahačič

Nordijski center za vse športnike
Športni delavci in športniki se strinjajo, da mora center živeti vse leto. 

Svetnik Jože Zupančič in domačinka Alenka Peternel sta prepričana, da bi 
apartmajsko naselje uničilo izjemno naravno lepoto sredi Martuljka. Nasprotniki
gradnje se bodo pritožili na upravno sodišče in začeli z zbiranjem podpisov.
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”Dan spomina na mrtve, dan bolečine, vsa-
ko leto mine kot najbolj žalosten praznični
dan v letu. Šopki cvetja, goreče sveče, spo-
minski obredi in tiho postajanje med grobovi
naših najbližjih, pokojnih, nas opozarjajo, da
se bliža dan spomina, ki ga ne smemo nikoli
pozabiti. To je dan vseh mrtvih, vseh, ki jim
je smrt pretrgala nit življenja,” pravi gospa
Sonja Mirtič, članica ZB za vrednote NOB
Dovje-Mojstrana.

”Na ta dan se spominjamo znanih in nezna-
nih junakov, borcev, kurirjev, ki so s puško v
roki, ali z vrvjo okoli rok in kolov, na beton-
skih tleh, pred krematoriji umirali; vsak iz-
med njih je pomagal tkati nit svobode. Bori-
li so se za pravičnost, za mir, za naše meje, za
meje, ki nas bi združevale in ne ločevale. Vsi
so darovali svoje življenje na oltar svoje 
domovine v različnih obdobjih in razmerah.
Krvavi davek KS Dovje-Mojstrana je bil 
velik. Opisana dejanja in slike, ki so vklesa-
na na ploščah, pripovedujejo o grozotah 
našega prebivalstva. Veliko krvi je bilo pre-
lite, mnogi so bili ustreljeni kot talci, sovraž-
ne sile so številne družine izgnale od toplega
ognjišča ali pa požgale cele vasi. 21 obeležij:
plošč, grobišč in spomenikov, nas opozarja
na krvava dejanja. Vrednot, ki so nam jih 
priborili vaščani, junaki, borci v NOB, ki 
so svoje življenje žrtvovali za svobodo, ne 
smemo nikoli pozabiti.” 

Tudi letos se je delegacija ZB za vrednote
NOB poklonila žrtvam prve in druge svetovne
vojne in položila vence in sveče. V znak za-
hvale in spoštovanja do ustreljenih mladih fan-
tov, krajanov Dovjega-Mojstrane, je delegaci-
ja nesla venec in sveče v Drago in Begunje.
”Vemo, da je vsako slovo težko, najtežje pa je
zadnje slovo od tistih, ki smo jih imeli radi, ki
so bili vse življenje ali del življenja z nami.
Težko je najti besede, ki nas bi tolažile, ki bi

izrazile vso bolečino. A vendar nekje globoko
v sebi čutimo, da je njihov duh tik ob nas, da
nas vidi in sliši. V imenu društva ZB za vred-
note NOB in KS Dovje-Mojstrana se prisrčno
zahvaljujem recitatorjem na prireditvi: Tama-
ri, Gaji, Mateji in Roku, flavtistki Špeli, har-
monikarju Primožu, kulturnikoma Leoni in
Marselu, ki so z besedo, s pesmijo in z glasbo
napolnili naša srca v jesenski tišini,” je še 
dejala Sonja Mirtič. M. A., foto: Jože Mirtič

Spomnili so se vseh mrtvih
Cvetje in sveče so položili tudi v Dragi in Begunjah.

Predavanje o žalovanju in upanju 
Kranjska Gora - V Suite Hotelu Klass decembra pripravljajo sklop

predavanj z naslovom Bolečino žalovanja lahko spremenimo v upanje.
Seminarje bo vodila Teja Melinc, intuitivna svetovalka, predavateljica
in avtorica, ki se s področjem medijstva in reinkarnacije ukvarja že
dolga leta, sporočila nato tudi prenaša v fizično realnost. Smrt je pre-
izkušnja za svojce in brez dvoma žalosten dogodek, a v upanju na več-
nost smo potolaženi, je prepričana predavateljica. ”Mnogi verjamemo,
da se to življenje ne konča s smrtjo, ampak je smrt šele začetek neke-
ga novega življenja, v drugačnem svetu, kjer ne vladajo zakoni fizike
in ni časa ne prostora. Zemlja je le učilnica, kamor prihajamo po izkuš-
nje iz fizičnega življenja, kjer se učimo in izvršujemo svoje poslanstvo.
Ko se nam izteče, se pridružimo našim prednikom v višjih sferah.
Kdor verjame, da naša duša živi naprej in da je smrt le začasna ločitev
od naših dragih in da se jim bomo pridružili v večnosti, si želi spreme-
niti obup žalosti v upanje.” Medij in intuitivna svetovalka Teja Melinc
prvič gostuje v Kranjski Gori in bo na voljo za pomoč vsem ljudem, ki
iščejo določeno tolažbo, še posebej takrat, ko nam je izredno hudo.
Predavanja bodo potekala ob petkih zvečer, v soboto pa so za vas na
voljo termini za osebna svetovanja. M. A.

Umirjanje prometa v alpskih dolinah
Kranjska Gora - Občina Kranjska Gora, skupaj z Občino Bohinj in

Občino Bovec, nadaljuje s projektom Umirjanje prometa v Julijskih
Alpah. Projekt poteka intenzivno že od meseca junija in se približuje
svoji zaključni fazi. Na dosedanjih delavnicah smo uspešno pripravili
osnove za izdelavo vzorčnega modela urejanja oz. umirjanja motorne-
ga prometa v Triglavskem narodnem parku na primeru Bohinja, Vrat
in Vršiča. Pričakujemo, da bodo izdelani koncepti prometnega režima
na območju Bohinja, Pokljuke ter Vršiča osnova za nadaljnje prizade-

vanje, da bi lokalne skupnosti uspele ublažiti posledice prometa. Vse-
kakor si nihče ne želi zmanjšati obiska teh območij. Želja vseh treh ob-
čin je obiskovalcem ponuditi alternativni prevoz, kot so javni promet,
taxi služba in druge možnosti, ki poleg pozitivnih vplivov na okolje
prinašajo tudi zaslužek domačemu prebivalstvu. Ureditev razmer na
teh območjih bi vsekakor pripomoglo tudi k zadovoljstvu obiskoval-
cev. Pri dosedanjem delu so sicer aktivno sodelovale Krajevne skupno-
sti, znova pa si želimo povabiti k sodelovanju tudi vse, ki jih ta proble-
matika zanima. V mesecu decembru bosta še dve delavnici in sicer 5.
decembra v Bohinju in 11. decembra v Kranjski Gori. Vse zainteresi-
rane občane vabimo, da se nam na delavnicah pridružijo in sodelujejo
pri zastavljanju konkretnih ciljev glede umirjanja prometa v Alpskih
dolinah in urejanju prometa preko Vršiča. Vida Černe

Aktivnosti za obvladovanje osteoporoze 
Kranjska Gora - Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice združuje

člane iz občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in še nekaterih dru-
gih z Zgornje Gorenjske. Po besedah predsednice Nuše Ražman iz
Mojstrane, veliko pozornosti namenjajo strokovnim predavanjem, kjer
se seznanjajo z boleznijo, načini obvladovanja in zdravljenja. Pred-
vsem je pomembna zmerna telesna vadba, pravilna prehrana, pohodi v
naravo in nordijska hoja. Že nekaj časa se zavzemajo, da bi bilo v dr-
žavi za vse ženske po 56. letu starosti omogočeno brezplačno ultra-
zvočno merjenje kostne gostote. Ob letošnjem svetovnem dnevu oste-
oporoze so člani pripravili Dan odprtih vrat v Domu upokojencev dr.
Franceta Berglja na Jesenicah. Predvsem drugim občanom so predsta-
vili dejavnosti, s katerimi si prizadevajo obvladovati to bolezen. Tam
imajo tudi svoj prostor. Uradne ure društva so vsak četrtek od 8. do 11.
ure in vsako prvo sredo v mesecu od 15.30 do 16.30. Vsi lahko dobijo
različne informacije, vpisujejo pa tudi nove člane. J. R.
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Kranjska Gora, Mojstrana - Policijska po-
staja Kranjska Gora je skupaj s Svetom za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu sredi me-
seca pripravila preventivno akcijo Čista stekla
in dober profil za večjo varnost pozimi. Odziv,
pravijo organizatorji, je bil izjemen. ”Predstav-
niki družbe Petrol, s katero smo sodelovali v
projektu, so dejali, da takšnega odziva na pova-
bilo k brezplačnemu pregledu vozil pred zimo
ne pomnijo,” je povedal Roland Brajič, pred-
sednik kranjskogorskega Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu in policist policijske
postaje Kranjska Gora. V ponedeljek popoldne
se je namreč na bencinski servis v Kranjski
Gori na pregled pnevmatik, motornega olja,

hladilne tekočine, svetlobnih telesa in akumu-
latorjev pripeljalo več kot 90 voznikov. ”Nav-
dušeni smo nad odzivom, saj to pomeni, da je
zavest voznikov o tem, da morajo zaradi lastne
varnosti in varnosti drugih udeležencev v pro-
metu pripraviti vozila na zimo, velika,” je po
akciji povedal komandir Policijske postaje
Kranjska Gora Vinko Otovič. Kranjskogorski
policisti so preventivnemu delu že doslej po-
svečali veliko pozornosti. ”Imamo dobre izkuš-
nje s preventivnimi akcijami, posebej pomemb-
no pa se nam zdi, da z vzgojo začnemo že pri
otrocih in mladostnikih,” je še dodal.

Akcijo so zaključili v torek popoldne v pros-
torih policijske pisarne Mojstrana, kjer so pri-

pravili predavanje o varni vožnji. Kot je pove-
dal inšpektor za promet Policijske uprave
Kranj Boštjan Omerzel, morajo vozniki upoš-
tevati, da največjo nevarnost pozimi predstav-
lja vožnja na poledenelem vozišču. ”Sneg pov-
zroči zastoje in manjše prometne nesreče, naj-
hujše nesreče pa se zgodijo novembra in de-
cembra, ko snega še ni in se vozniki ne zave-
dajo nevarnosti na cesti.” Vsak udeleženec po-
nedeljkove akcije v Kranjski Gori je prejel str-
galo za čiščenje stekla in merilec profila pnev-
matik, napovedanega predavanja vrhunskega
športnika, zaposlenega na policiji, pa zaradi
obveznosti Iztoka Čopa v torek ni bilo.

Marjana Ahačič

Izjemen odziv na preventivno akcijo
kranjskogorske policije

Blizu sto voznikov se je odzvalo vabilu kranjskogorskih policistov in se odpravilo
na pregled vozil pred zimo.
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O ledinskih imenih
Znanstveno raziskovalna služba Triglav-

skega narodnega parka pripravlja tretje
srečanje ljubiteljev, poznavalcev in zbi-
ralcev ledinskih imen. Na njem bo prof.
dr. Jurij Kunaver, doktor geografskih 
znanosti in profesor v pokoju, seznanil 
z geografskimi vidiki in problemi zapiso-
vanja ledinskih imen ter dela na terenu.
Na srečanje so vabljeni vsi, ki zbirajo 
in zapisujejo ledinska imena v svojem 
domačem kraju in širše, vsi, ki so poklic-
no ali interesno vezani na njihovo pozna-
vanje, pa tudi vsi tisti, ki jih tematika 
zbiranja in ohranjanja ledinskih imen 
preprosto zanima in se zavedajo bogastva,
skritega v tej enkratni in naglo izginjajoči
kulturni dediščini. Kot je sporočila Ana
Marija Kunstelj z znanstveno raziskoval-
ne služba TNP, bo srečanje v dvorani Info
središča Triglavska roža na Bledu v torek,
9. decembra, ob 18. uri. M. A.

V centru Kranjske Gore 
najamem dvoinpol- ali trisobno

stanovanje 
za daljše obdobje.

Tel. št. 041/533-893
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AS SUHA MONTAŽA
Sadet Agić, s. p.

Cesta maršala Tita 84, 
JESENICE

GSM 041/499 896

■ mansarde ■ predelne stene
■ spuščeni stropi ■ stenske obloge

MONTAŽA 
S KNAUF SISTEMI
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Šport

Kegljači na ledu 
začeli z zimsko sezono

Člani sekcije za kegljanje na ledu pri Nordijskem društvu Rateče-Planica 
skorajda vse mesece v letu ne poznajo počitka. 

Rateče - V zimskih mesecih so polno zapo-
sleni z nastopi na najrazličnejših tekmovanjih
doma in v drugih evropskih državah, poletni
čas pa izkoristijo za nastope na tekmovanjih
na asfaltnih površinah. 

V novo zimsko sezono so vstopili z novim
optimizmom, da na tekmovanjih dosežejo čim
več dobrih rezultatov. Lanska bera medalj 
na državnih prvenstvih je bila kar lepa, tako
da se sedaj veselijo novih. Sekcija ima štiri
ekipe, ki so že začele z nastopi na državnem
moštvenem prvenstvu. V prvem krogu je v
skupini A ekipa M Star zasedla drugo mesto,
ekipa Tromeja 1 pa peto mesto. V skupini B
je bila ekipa Tromeja 2 prva, ekipa Rateče pa
je zasedla tretje mesto.  

V novi sezoni pa so rateški tekmovalci 
nastopili že na več mednarodnih turnirjih. 
Na dveh v Celovcu in enem v Beljaku so za-
sedli tretje, peto in sedmo mesto. Kot pred-
stavniki Slovenije so se 22. in 23. novembra
udeležili Evropskega pokala v kegljanju na
ledu v Frauenfeldu v Švici. Med ekipami 
iz sedmih držav so se po predtekmovanju
uvrstili v skupino B in tam zasedli drugo 
mesto. Za ekipo so tekmovali: Franc Vido-
vič, Matjaž Kocjan, Miran Sluga in Matic

Prešeren. V novi sezoni bodo organizirali
tudi svoj tradicionalni turnir, ki se ga vedno
udeležijo številne ekipe iz Slovenije in 

drugih držav. Turnir bo marca prihodnje leto
v hokejski dvorani Podmežakla na Jesenicah.

Janko Rabič

Sara Mertelj je varuhinja gorske narave
Gozd Martuljek - V prizadevanjih za ohranjanje lepe gorske narave

Planinska zveza Slovenije že več let organizira usposabljanje varuhov
gorske narave. Letošnjega se je iz občine Kranjska Gora udeležila Sara
Mertelj, članica Planinskega društva Gozd Martuljek. Tečaj je potekal
v planinski koči Gospodična na Gorjancih, v koči na Blegošu in Er-
javčevi koči na Vršiču. Vsi udeleženci so ob zaključku pod vodstvom
mentorjev pripravili seminarske naloge. Sara je izbrala temo Rastlinst-
vo v Triglavskem narodnem parku in značilnosti visokogorja. Diplomo
za uspešno opravljen izpit varuhinje gorske narave je prejela na za-
ključni prireditvi v Mariboru. J. R.

Novi izzivi košarkaric HIT Kranjska Gora
Kranjska Gora - Pred tremi leti ustanovljeni Ženski košarkarski

Klub HIT Kranjska Gora je v novo sezono znova vstopil z ambi-
cioznimi cilji. Vse bolj postaja jasno, da je ta kolektivni dvoranski
ženski šport našel svoje mesto in zveste privržence v kraju, ki je bolj
znan po uspešnih zimskih športih. V dveh sezonah se klub lahko po-
hvali z izjemno ekipo, saj se je obakrat zavihtela v sam slovenski vrh.
V prvi sezoni so igralke na presenečenje mnogih osvojile naslov
državnih prvakinj, lani so bile le stopničko nižje, na drugem mestu. V
obeh sezonah so bile pokalne podprvakinje Slovenije. V letošnji novi
sezoni so prvi cilj že dosegle, saj so se uvrstile v zaključni turnir
pokalnega tekmovanja. Trener Goran Jovanovič je znova optimist:
”Letos je naša ekipa zelo pomlajena in si šele nabira prave izkušnje.
Razen Sabine Felc in Simone Jurše in treh tujih okrepitev so vse os-
tale igralke mlade. Najmlajša ima 15 let. Ne skrivamo novih visokih
ciljev. Naš načrt je uvrstitev med štiri najboljše ekipe v Sloveniji. Če

se bo izšlo za kaj več, bo to nov velik uspeh.” Po šestih krogih so
igralke na tretjem mestu državnega prvenstva. Dosegle so štiri zmage
in dva poraza. V domači dvorani Vitranc bodo naslednjo tekmo igrale
17. decembra, ko jih čaka težka tekma z branilkami lanskega naslova,
ekipo Merkur Celje. Tudi letos so igralke vesele spodbude zvestih
navijačev, saj jim njihovo bodrenje veliko pomeni, predvsem na 
najtežjih tekmah. J. R. 

Družba Hit in Jure Košir dobitnika 
nagrade SPORTO 

Kranjska Gora - Že drugo leto zapored je na konferenci o mar-
ketingu v športu v Portorožu nagrado SPORTO za najboljše športno
sponzorstvo prejela družba Hit, letos s projektom Jure Košir - am-
basador Hitovih tržnih znamk.

Skupina Hit že več let razvija nove trženjske možnosti, ki jih
omogoča povezava z eno najbolj prepoznavnih oseb slovenskega špor-
ta, Juretom Koširjem. ”Zahvala gre predvsem Hitu, kjer so ob za-
ključku moje smučarske kariere znali prepoznati priložnost in smo za-
čeli s sodelovanjem, ki nam ga uspeva dograjevati in širiti. Vse se je
začelo z zares dobro smučarsko zabavo, ko nam je v Kranjsko Goro na
dan moje zadnje uradne tekme uspelo pripeljati večino velikih
smučarskih imen. Ski Legends Hit Challenge je nato prerasel v tradi-
cionalno vsakoletno športno-zabavno srečanje,” začetek sodelovanja
opisuje Jure Košir, in dodaja: ”Poleg navedene prireditve smo sodelo-
vanje nadgradili s številnimi projekti: sodelovali smo na področju pro-
mocije Hit Racing Teama z Nino Jerančič, za mlade smo v poletnih
mesecih organizirali poletne tabore v Kranjski Gori, letošnjo zimsko
sezono pa začenjamo tudi s smučarskimi tabori.” M. A.
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Tokrat (spet) ne, kajti občinska LAS Kranjska
Gora je za učence osmih in devetih razredov
obeh kranjskogorskih osnovnih šol spet pripra-
vila zabavo brez alkohola. ”Tovrstne zabave,
katerih namen je mladim pokazati, da se je mo-
goče dobro zabavati tudi brez opojnih substanc,
pripravljamo že od leta 2001. Pripravimo dve
do tri takšne zabave na leto; med mladino so se
dobro prijele,” je povedala Vlasta Skumavc
Rabič z občine Kranjska Gora. ”Otroci so nad
zabavo navdušeni, veseli so, da se srečajo z
vrstniki iz druge osnovne šole in se vsaj teden
prej pripravljajo na tale večer,” je povedala uči-
teljica Ida Zorman iz OŠ Mojstrana, Marta
Mertelj iz OŠ Kranjska Gora pa dodaja, da so
Zabave brez alkohola tudi redki družabni do-
godki za mlade nasploh, zato so tudi toliko bolj
pozitivno sprejete. ”Sicer zaenkrat v šoli in nje-
ni okolici ne opažamo, da bi bil med mladimi
prisoten alkohol, niti kajenje. Pa je vseeno do-
bro mlade kdaj tako kot danes opozoriti na to,
da se je mogoče imenitno zabavati tudi ”le” v
dobri družbi in ob dobri glasbi.” V petek so za
udeležence organizirali tudi brezplačen prevoz
na zabavo in nazaj, za pa vsakega je bila na vo-
ljo še plastenka osvežilne pijače. M. A.

Spet zabava brez alkohola 
Plesna glasba, bobnenje basov, utripajoče luči ... mladi zardelih lic, nasmejani, urejeni ”za u lajf ...”. 

Hotel Kompas v Kranjski Gori. Alkohol, cigarete, še kaj? 

Tara Kokalj, Kranjska Gora: 
”Prvič sem na takšni zabavi, všeč
mi je, ker je veliko ljudi in dobra
glasba.” 

Eva Režonja, Mojstrana: 
”Želim si še več takšnih priredi-
tev, žal mi je za tiste sošolce, ki se
niso odločili, da pridejo.”

Matija Volontar, Mojstrana: 
”V Kompasu sem že bil, tudi 
tokrat sem prišel zaradi dobre
glasbe in družbe.”

Tomaž Ržen, Mojstrana:
”Hudo je, dobro vzdušje, punce fajn,
muzika dobra. Tudi doma se stri-
njajo, da grem na takšne zabave.”

Rok Možina, Belca: 
”Zabave sem se veselil tudi zato,
ker so prišli Kranjskogorci; veliko
jih poznam.”

Florjan Mikelj, Mojstrana:
”Muzika in družba, to je glavno.
Doma se nič ne dogaja, zato bi si
želel še več takšnih zabav.”

Sebastian Marenče, Dovje:
”Sicer poslušam tehno in house,
tu pa je bolj dance, a mi je všeč.
Tudi brez alkohola se zabavamo.”

V petek je bilo v diskoteki hotela Kompas zabavno - tudi brez alkohola.
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Jesenski užitki na gorskih poteh
V začetku oktobra so se osmošolcem iz Mojstrane na že 17. gorniškem taboru v Vratih spet pridružili 

njihovi vrstniki iz šestih Unescovih šol iz vse Slovenije. 

Mojstrana - ”Prepričan sem, da si bodo
učenci najbolj zapomnili planinske izlete v
gore, kar je tudi osnovna dejavnost tabora. Na
dolgih planinskih poteh so občudovali žive je-
senske barve in zgodnji jesenski sneg na vrho-
vih gora. Gamsi, ki so že pripravljeni na zimo
- lepo so rejeni in dlaka jim je že potemnela -
so jih opazovali z varne razdalje,” je petdnev-
ni tabor, na katerem je užitke ob doseganju
skupnih ciljev delilo 17 Mojstrančanov in 11
njihovih vrstnikov iz drugih šol, opisal ravna-
telj OŠ Mojstrana in ustanovitelj tabora Emil
Brezavšček. ”Za varnost in vodenje so skrbeli
domači gorski reševalci ter trije učitelji, ki so z
učenci prebili skupaj celih pet dni. Njihove
zgodbe so učencem odpirale svet Julijskih Alp
s stenami, vrhovi, grapami, kamni in policami
... Skoraj vsak košček tega sveta ima svoje ime
in svojo zgodovino.”

S planinskimi turami so začenjali že ob pol
osmih zjutraj in jih zaključili do kosila. Po-
poldne so športno plezali, sodelovali v vaji
gorskih reševalcev, imeli ustvarjalne delavni-
ce in se igrali na travniku pred domom. Ob
večerih so bila na vrsti predavanja in družab-
ne dejavnosti. Dušica Kunaver jih je navduši-
la s pripovedjo o starih običajih, povezanih s
kmečkimi deli, zraven pa so vedno prepevali
tudi ljudske pesmi. No, prepevati so morali
tudi učenci, saj jim je Dušica porinila v roke

natisnjena besedila. Jože A. Mihelič pa je ob
izredno lepih fotografijah pripovedoval o na-
ravni in kulturni dediščini v Triglavskem na-
cionalnem parku. Tudi vreme jim je bilo, je-
senskim razmeram navkljub, naklonjeno.

Prva dva dneva so preživeli pod bleščečim je-
senskim soncem, a tudi zadnji trije oblačni
dnevi niso preprečili, da bi program v celoti
izpeljali - do takrat so bili namreč že utrjeni
in prepričani planinci. Marjana Ahačič

Slike na ledu
Učenci 4. razreda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, pod men-

torstvom Zdenke Oven, so letos vključeni v projekt Slike na ledu. Projekt
učencem nekaterih šol iz Slovenije, Avstrije in Italije omogoča, da s fo-
tografijami predstavijo svojo šolo in kraj, kjer živijo. Poklicna fotografa
bosta slike, ki so jih posneli, sestavila v zanimiv mozaik na velikem
plakatu, ta pa bo predstavljal razred, kulturne ter naravne posebnosti.
Plakati z več kot desetih šol iz Slovenije, Avstrije in Italije bodo februarja
razstavljeni na zamrznjenem jezeru Weissensee v sosednji Avstriji. K. S.

Naravoslovni tabor 
Od 8. do 12. septembra so bili učenci 3. in 4. razreda Osnovne šole Josi-

pa Vandota iz Kranjske Gore na naravoslovnem taboru v vasi Fara pri
Kostelu. Njihovi dnevi so bili zapolnjeni predvsem z bivanjem v prelepi

naravi. Tako so si ogledali ekološko kmetijo, spoznavali reko Kolpo in
življenje v njej ter živalsko pestrost Kostelskega gozda. Obiskali so grad
Kostel ter tamkajšnjo cerkev. Preizkusili so tudi nekaj športnih aktiv-
nosti: raftanje, lokostrelstvo in športno plezanje, večere pa so zapolnili 
s kvizom Pokaži splošno znanje, z ljudsko glasbo in plesi. Izvedbo 
naravoslovnega tabora je finančno podprla Občina Kranjska Gora. K. S.

Najlepši nagelj
Turistično društvo Kranjska Gora je v sodelovanju z Osnovno šolo

Josipa Vandota Kranjska Gora tudi letos izvedlo akcijo Najlepši nagelj.
Šolarji so imeli posebno nalogo, da vse leto skrbijo za nageljne, jih
pridno zalivajo in negujejo. Nekateri učenci so nam celo zaupali, da so
se z rožami pogovarjali in tako so te še lepše cvetele in rasle. V akciji
je sodelovalo kar 110 otrok, zato se tako mentorica Marta Mertelj kot
predsednik Turističnega društva Samo Židan nadejata, da jo bodo
ponovili tudi prihodnje leto. Da trud otrok res cenijo, so organizatorji
dokazali z nagradami, ki so jih priredili na zaključni prireditvi, ko je
komisija nageljne tudi ocenila. Najlepše nageljne so vzgojili Zala
Jeglič Schiro, Dominika Robič in Maks Dakskobler. K. S.
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Kranjska Gora - Gledališka predstava za
otroke Maček Muri, ki jo je kranjskogorski
Muzik teater v dvorani Vitranc gostil na zad-
nji dan meseca oktobra, je razveselila pred-
vsem otroke, hkrati pa navdušila tudi njihove
starše. Pravzaprav navdušenje staršev niti ni
presenetljivo, saj gre za kultno mačjo prav-
ljico pesnika in pisatelja Kajetana Koviča, ki
v številnih oblikah razveseljuje mlajše ge-
neracije že več kot tri desetletja.

Tokrat ne gre le za gledališko igro, ampak
za musical, v katerem je poskrbljeno pred-
vsem za veliko otroškega smeha in tudi kakš-
no pravo ‘mačjo’ solzico. Navdušujočo pred-
stavo, v kateri so v živo zapeti skorajda že 
ponarodeli songi skladatelja Jerka Novaka, so
zaigrali, zaplesali in zapeli igralci Slovenske-
ga ljudskega gledališča Celje. 

Vlogo Mačka Murija, ki je prav po mačje 
zatrapan v ‘’pravo mačjo Parižanko’’ Muco
Maco, je odlično odigral Kristijan Guček. Vlo-
go najlepše mačke izmed vseh mačk, lepo
Muco Maco, pa je prevzela Manca Ogorevc.
Zvitega roparja Čombo, ki s svojimi roparski-
mi vragolijami dela preglavice predvsem poli-
cajema Maclju in Muclju in tudi Mačku Muri-
ju, saj Veliki Čombe prijateljuje tudi z Muco
Maco, je odigral Bojan Umek. V ostalih mač-
jih vlogah so se predstavili David Čeh, Igor
Žužek, Minc Lorenci, Damjan Trbovc, Aljoša
Koltak in Tanja Potočnik. Za režijo je poskrbel

Matjaž Latin. Gledališko igro, ki poleg odlične
izvedbe slovi tudi po izvirni kostumografiji
Andreja Gabrona in scenografiji Nataše Čer-
noša, je za oder priredila Romana Ercegovič.

V predstavi je bilo slišati tudi arijo Figara iz
Rossinijeve opere Seviljski brivec in skladbo
Vesela krava slovenskega glasbenika in kom-
ponista Igorja Leonardija. Anka Bulovec

Muri razveselil otroke in starše

Večer ljubezenskih pesmi in misli 
Dovje - Oder kulturnega doma na Dovjem je že desetletje en dan na-

menjen ljubiteljem zborovskega petja. Gre za nastope manjših skupin
iz sosednjih občin. V tem času se je na odru zvrstilo okoli 700 pevcev,
tudi iz sosednje Avstrije in Italije. Za letošnji mali jubilej, 10-letnico
srečanja, so se organizatorji pri KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana in
vokalna skupina Triglavski zvonovi odločili, da bodo nastopile le sku-
pine iz občine Kranjska Gora. Polno dvorano ljubiteljev zborovskega
petja so razveseljevali Mešani pevski zbor Odmev iz Kranjske Gore,
skupina pevk pri Društvu upokojencev Dovje-Mojstrana, članice Mla-
dinskega zbora Osnovne šole 16. decembra Mojstrana in duet Če
drucga ni. Prav slednji je bil zanimiv, saj je nastal v zadnjem trenutku
z namenom še dodatno obogatiti večer. Zapela sta Leona in Marsel
Gomboc, brez katerih skorajda ni prireditve na dovškem odru. Tema
večera je bila ljubezen. Pevke in pevci jo vedno izkazujejo do pesmi,
do publike in med seboj. Poleg izbranih pesmi o tej nikoli izpeti temi
sta večer z lepimi mislimi o ljubezni popestrili Mateja Rabič in An-
dreja Mavec ter z ljubezenskimi prizori igralca Mateja Langus in An-
drej Hrovat. Prijeten večer je z besedami povezal Rok Čebulj. J. R. 

Lavtižarjevi dnevi 
Člani in članice Kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska

Gora so se tudi letos potrudili in pripravili izjemno zanimive Lavtižarje-
ve dneve, namenjene kulturi. Letos so potekali zadnji konec tedna v ok-
tobru, nad njimi pa je najbolj bedel organizacijski vodja Janez Mlinar.
V cerkvi sv. Tomaža v Ratečah so za uvod Lavtižarjevih dni pripravili
koncert Kvarteta Krt izpod Kamniških planin. Najmlajši so si v kranj-
skogorskem Ljudskem domu lahko ogledali predstavo Kozlovska sodba
v Višnji Gori. V goste je prišla otroška skupina Farnega kulturnega druš-
tva Koroška Bela. Nekoliko starejši pa so se lahko nasmejali monoko-
mediji Kolumbovo jajce, s katero se je predstavila igralka Mojca Funkl.
Vse tri prireditve so bile dobro obiskane, kar priča o tem, da je tudi v 
jesenskem času kulturna popestritev v kraju še kako dobrodošla. In prav

to, po besedah Janeza Mlinarja, organizatorje tudi vzpodbuja, da iz leta
v leto pripravljajo Lavtižarjeve dni, poskrbijo pa tudi, da se ne dogajajo
le v Kranjski Gori, pač pa tudi v Ratečah, saj je duhovnik in pisatelj 
Josip Lavtižar, po katerem se dnevi imenujejo, tudi tam dolga leta bival
in služboval. K. S. 

Pridi gola na večerjo 
V Ljudskem domu v Kranjski Gori bo nocoj (petek, 28. novembra)

ob 19.30 za abonma in izven na ogled komedija Pridi gola na večer-
jo, avtorja Marca Camolettija. Na oder bodo stopili člani Kulturnega
društva Janez Jalen Notranje Gorice - Plešivica, pod režijsko taktirko
Simone Ješelnik. Komedija govori o Bernardu in Jacqueline, ki sta
zakonca sodobnih nazorov in se kratkočasita z ljubico in ljubimcem.
A en sam telefonski klic, ki ga prevzame napačna oseba, zaplete
zgodbo do onemoglosti. Pridi gola na večerjo je situacijska komedi-
ja o pristnih, namišljenih, zlaganih, želenih in prikritih odnosih med
zakoncema. K. S.

Izgnanci še vedno nimajo vseh pravic
Kranjska Gora - Izgnanci v letih 1941-1945 so organizirani v Druš-

tvu izgnancev Slovenije, ki šteje 17 tisoč članov. Ena od 85 krajevnih
organizacij deluje na Jesenicah in združuje člane treh sosednjih občin.
Največ, 176 jih je iz občine Jesenic, 30 jih je iz občine Kranjska Gora.
Šele po več kot 50 letih jim je uspelo uveljaviti nekatere pravice, ki jim
pripadajo. Večina jih prejema rento, vsote so različne glede na čas v iz-
gnanstvu. Imajo plačano dodatno zdravstveno zavarovanje in imajo
možnosti zdraviliškega zdravljenja. Še vedno se morajo boriti za mate-
rialno vojno odškodnino. Ko bo sprejet zakon za povračilo omenjene
škode, bodo krajevne organizacije nudile pomoč, da bodo člani lahko
uveljavljali odškodnino. Jeseniška krajevna organizacija deluje v pros-
torih Združenja za vrednote NOB na Jesenicah. Uradne ure so vsako
prvo sredo v mesecu od 9. do 11. ure, kjer člani lahko dobijo različne
informacije. J. R. 
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Skupni izkupiček v vrednosti 9.800 evrov so
podarili otrokom iz Kliničnega centra, zbole-
lim za rakom. Dobrodelni ček, ki sta ga preda-
la ustanovitelja humanitarnega društva Gum-
bek Matjaž Javšnik in Rado Mulej, je v imenu
otrok prejela direktorica Pediatrične klinike
Diana Cesar. Zbrana sredstva bodo namreč
omogočila organizacijo desetdnevnega pole-
tnega in zimskega tabora za otroke na Trome-
ji, ki je namenjen predvsem aktivnemu preživ-
ljanju počitnic. V pomoč otrokom se je hono-
rarju odreklo veliko, pravzaprav zelo pohvalno
število glasbenikov, poleg glasbenih gostov pa
sta se dogodka dobrodelno udeležila tudi igral-
ca, tokrat v vlogi voditeljev prireditve, Tina
Gorenjak in Sebastian Cavazza.

Dobrodelni koncert, za katerega organizator-
ji upajo, da bi v prihodnosti uspešno zaživel in
postal tradicionalen, je začela glasbena zased-

ba Gino&Band. S poskočnimi ritmi je nato na-
daljevala skupina Turbo Angels, nič manj po-
skočna pa ni bila tudi Rebeka Dremelj. Pevka
slovenskih ljudskih pesmi Ljoba Jenče je poleg
petja navdušila z igranjem na glineno piščal. 6
pack Čukurju so se na odru pridružili tudi
plesno razpoloženi otroci iz občinstva. Otroci
so se celo tako opogumili, da so v mikrofon
zapeli tudi dve otroški pesmici - Ringa ringa
raja in Ježek teka, teka. ”Vem, da danes bo sre-
čen dan” je prepevala Alenka Godec, Werner
pa se je med pevskim nastopom sprehodil tudi
med občinstvom. Člani Parlamenta Dixi Band,
kljub temu da prihajajo iz različnih političnih
strank, v bandu delujejo složno. V dobrodelni
namen sta prepevali še energični Alya in Nuša
Derenda, nastopila pa je tudi vedno bolj pri-
ljubljena pevka E.V.A.. S pevskim nastopom
sta pomagala zbirati sredstva tudi Marko Vo-

zelj in Manca Špik. Več kot dve uri trajajoč
koncert se je zaključil s skupno pesmijo vseh
nastopajočih.

Direktor družbe Hit Alpinea Aleš Topolšek
je pojasnil, da si pravkar omenjena družba pri-
zadeva odgovorno ravnati na vseh ravneh delo-
vanja podjetja in nadaljeval: ‘’Ko se je Sandra
Jakelj, mati obolelega otroka, obrnila na nas,
nismo mogli ostati ravnodušni. Takoj smo se
zavezali pomagati otrokom in omogočili za-
bavno preživljanje počitnic. Ravno s tem na-
menom smo se povezali s humanitarnim dru-
štvom Gumbek, ter ustvarili dobrodelno akcijo
za Male Borce.” Topolšek je še dodal, da se je
humanitarna akcija zaključila z dobrodelno
dražbo za Male Borce, ki je potekala 25. no-
vembra v ljubljanskem Mestnem muzeju, kjer
so dražili okrog 40 umetnin priznanih sloven-
skih in tujih umetnikov.            Anka Bulovec

Z glasbo pomagali otrokom
Na predzadnji sobotni večer v mesecu novembru je bil v kranjskogorski dvorani Vitranc dobrodelni koncert

za Male Borce. Koncert sta organizirala družba Hit Alpinea Kranjska Gora in humanitarno društvo Gumbek.

Delavnice o ohranjanju podeželske dediščine 
Dovje - Iz hiše Pr’Katr’ na Dovjem vabijo na cikel dveh predavanj -

delavnic o podeželski stavbni dediščini, njeni prepoznavnosti in skrbi
za njeno varovanje in obnavljanje, je sporočila Cirila Rabič. V strokov-
nih predavanjih in delavnicah bodo poiskali odgovore na veliko vpra-
šanj, tudi na ta, kako obnoviti staro kmečko hišo ali gospodarsko po-
slopje, katere stavbne elemente je potrebno ohraniti, da bo vaša hiša
vzoren primer obnavljanja gorenjske podeželske stavbne arhitekture.
Predavanja in delavnici bo vodila docentka in doktorica arhitekture,
profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani Živa Deu,
tudi avtorica več strokovnih knjig o stavbarstvu slovenskega podeželja.
Delavnici bosta v ponedeljek, 1., in v torek, 2. decembra ob 19. uri
Pr’Katr’ na Dovjem. Predavanja je omogočila Občina Kranjska Gora.

M. A.

Predstava ob zaključku obnove
Dovje - Kulturno društvo Jaka Rabič Dovje Mojstrana bo v soboto,

29. novembra, v kulturnem domu na Dovjem ob 19. uri pripravilo pri-
jeten večer z naslovom Kako sem zidal kulturni dom. Kot je sporočila
Metka Kern Trček, bodo s predstavo Pršparan jur v izvedbi Kultur-
nega društva Rudija Jeretiča Ribno obeležili zaključek obnove kultur-
nega doma. M. A.

6 pack Čukurju so se na odru pridružili tudi plesno razpoloženi otroci iz občinstva. Tina Gorenjak in Sebastian Cavazza v družbi naključnega pevskega zborčka
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Cena 26 evrov, za naročnike 
20% popusta +  poštnina.

Naročanje: 
po telefonu  04/201-42-41 ali 
po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Naj prikažem iz množice le nekaj primerov
zemljepisnih imen, ki tako zelo bodejo v oči:
(nadaljevanje iz prejšnje številke Zgornje-
savca)

Če hočemo biti v teh prevodih dosledni, bi
morali Rateške Ponce / po župniku Lavtižar-
ju izhaja to ime prav tako iz besede ‘pone’,
ker je sonce v Ratečah takrat ‘a pone’ nad
Poncami/, preimenovati v Poldnevnice. In
tako bi lahko bila dolina skakalnic pod Ponca-
mi, dolina pod Poldnevnicami. In če razpre-
damo še naprej s temi prevodi iz domačega
govora v pravopisno področje, je potok, ki
teče skozi vas Podkoren - Krotnjek, praviloma
Krastačnik, globeli Žakelj pa bi morali reči v
Vreči. Tudi Pehta baba bi se morala preime-
novati v - Smolnico. Ali si lahko predstavlja-
mo, da bi ime naselja na Pruhu, /iz besede
Steinbruch, ker so njega dni tu lomili kamen/
preimenovali v naselje Kamnolom, prebivalce
tega naselja - Pruharje - pa v Kamnoseke? Še
in še bi lahko našteval podobne primere - pre-
več jih je. Za izgovor, da je nekaternikom ta
domača izgovarjava tuja ali pretežka, bi samo
spomnil, da vsak smučar z lahkoto pove, da je
smučal v Badkleinkirchheimu, težko pa bi le-
ta izrekel po domače Vahov Zečnj’k. Smo pač
taki, kakršni smo, preveč otopeli ali kot zago-
vorniki te bojazni, da še tega preostanka do-
mačnosti ne izgubimo, preveč osamljeni ali
razredčeni. Težko bi sodil vnaprej, da bi kdo
ob tej brezbrižnosti dobrohotno zagrizel v to
zmešnjavo in našel kakšno sprejemljivo reši-
tev.

In le misel: To ni Prešernova pravda o kaši
in oslovi senci! Le kdo pa pravo trdi, to se
vpraša?

Podobna zmeda, že smešna ali skoraj norča-
va, je nastala z imenom središča vasi na Go-
rici. Že od nekdaj - več stoletij - ustaljeno ime
tega središča vasi se menja tako, kot se menja
po volji ali nareku v programih krajevnih pri-
reditev objavljenih v Zgornjesavcu /in samo

tam!/. LTO je po večletnem pravilnem imeno-
vanju, pred kratkim, spremenil to tradicional-
no ime v novo nastalo Trg pred cerkvijo. S
kakšno pravico? Po izjavi vodilnih naj bi bilo
bolj prepoznavno. Imena cest, ulic, središč
ipd. lahko spreminja le Občina in Krajevna
skupnost na podlagi utemeljenega razloga in
sprejetega sklepa. Ali si lahko občina in turi-
stično središče Zgornjesavske doline privošči
tako neodgovorno poigravanje s tradicijo in
vaščani! Za primerjavo: Kako pa je prepo-
znavno ime ‘Trg pred TIC’, za vse nas, če
večina Kranjskogorcev ne ve, kaj ta kratica
pomeni, še manj pa gostje, tujci. Kako bi
sprejeli, npr. Korenci, če bi se njihovo središ-
če vasi na Gorici, po tej logiki preimenovalo
v Trg pred zbiralnico mleka /Konzum/, ali v
Trg vzhodno od cerkve, v Ratečah pa Trg
pred bivšim vaškim koritom, zahodno od cer-
kve. Menim, da nima nihče pravice samovolj-
no ali po nareku kogarkoli uvajati samovoljo
in trmoglaviti kot osamljeni posameznik v
imenu, kdo ve koga ali turistične organizaci-
je, ki bi morala, še kako, ohranjati vaško tra-
dicijo. Prav bi bilo, da ta naša organizacija,
kjer delujejo tudi za raznovrstno vaško doga-
janje, to svojo samovoljo javnosti obrazloži in
utemelji.

Vse to občutljivo področje je še kako v skla-
du s hotenjem, ‘da ne izgubimo še tega, kar
nam je ostalo’. Naj ta stališča - resnico - o
imenu na Gorici utemeljim tudi z že poveda-
nim v Zgornjesavcu št. 10, oktobra 2006; Ime
na Gorici, kot se imenuje tudi središče vasi
Kranjske Gore, je pa obenem tudi še širšega
slovenskega in zgodovinskega pomena. V
Slavistični reviji, časopis za jezikoslovje in li-
terarne vede, SLR št. 4, l. 1996, gospa Alen-
ka Šivic Dular, Filozofska fakulteta v Ljublja-
ni, navaja med drugim tudi sledeče - povze-
tek: ”Tudi v teh krajih Zgornjesavske doline,
ki so genetsko, t.j. naselitveno (Kranjska
Gora, prv. Borovška vas, Rateče), ali pa ko-

munikacijsko (Podkoren) povezani s Koroško,
se z besedo ‘gorica’ označuje osrednji pros-
tor, oziroma z besedno zvezo ‘na gorici’ sre-
dišče vasi (sic), koder so napajali živino. V
Kranjski Gori ob osrednjemu koritu do leta
1964. To ime sega še v Rezijo, tako da gorica
tudi tam pomeni ‘vaški trg’. Iz povedanega
lahko povzamemo, da je beseda gorica v na-
vedenih pomenih znana predvsem iz Podjune,
Podgorja v Rožu in Zilje in da sega na eni
strani v Zgornjesavsko dolino in Rezijo, po
drugi pa v dravsko dolino do Kamnice in Sel-
nice, t.j. v severnoštajersko narečje.” 

Upam, da je obstoječe ime naših prednikov
na Gorici dovolj utemeljeno in bo vse navede-
no dokončno le kaj zaleglo, kljub temu da je
‘nekdo’, verjetno po nareku /pri tem ni miš-
ljen LTO/, letos, v juliju, nizkotno, svetohlin-
sko, strahopetno, v zavetju noči in v kritju pri-
reditvenega šotora odstranil /ukradel/ tablo z
napisom Trg na Gorici. Table res začasno ni
več, večstoletne tradicije pa se s takimi deja-
nji ne bo moglo izničiti. Da, da, treba se bo
boriti, da še tega ne izgubimo! Že Mojzes je s
Svete gore posredoval božjo voljo in zapoved
- Ne kradi! Konec

Vid Černe, Barovška ves

Sodba novočrkarjev
Imena vrhov, dolin, potokov, globeli, pašnih planin, višinskih senožeti, poti in steza, vsa pa imajo vedno 
nek določen pomen ali vzrok, so nastajala stoletja v domačem govoru domačinov, najsi bo na naši južni,

sončni strani ali na koroški strani Karavank.

Spominska prireditev 
ob Krnskem jezeru

Z letošnjim 11. spominskim pohodom Krn
2008 so v soboto, 15. novembra, obeležili
90-letnico konca prve svetovne vojne.
Spomnili so se zgodovinskih dogodkov, ko
je samo v dvanajstih bitkah soške fronte
padlo več kot milijon vojakov, civilistov in
drugih. Na zaključni spominski prireditvi
ob Krnskem jezeru se je zbralo tisoč ljudi.
Med številnimi gosti so bili tuji diplomati in
vojaški atašeji, predstavniki Slovenske voj-
ske, policije, praporščaki, veterani vojne za
Slovenijo in številni planinci. Slavnostni
govornik je bil generalmajor mag. Alojz
Šteiner, namestnik načelnika generalštaba
Slovenske vojske. Večina pohodnikov je do
Krnskega jezera prišla iz Lepene, nekaj pa
tudi iz Bohinja preko Komne in Bo-
gatinskega sedla. Na tej turi je bila pot še
posebej zahtevna, saj je na sedlu nekaj dni
prej zapadlo več kot pol metra snega. Za pot
so v obe smeri potrebovali več kot 10 ur. So
bili pa zato, potem ko se je dvignila gosta
megla, deležni čudovitih razgledov na za-
sneženo pokrajino in na okoliške vrhove.
Med udeleženci spominske prireditve so bili
tudi številni planinci in drugi občani iz
občine Kranjska Gora.                     

J. R. 
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Prireditve v občini Kranjska Gora
Prireditve

5. decembra 2008
Prihod parkeljnov treh dežel
Info.: LTO Kranjska Gora info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 19:00
Kje: Restavracija Oštarija, Kranjska Gora

6. decembra 2008 
Dan odprtih vrat turizma občine Kranjska Gora
Predstavitev turistične in gostinske ponudbe ter
predstavitev destinacije Kranjska Gora 
Organitator: LTO Kranjska Gora
Info.: LTO Kranjska Gora info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 10:00 - 15:00
Kje: Šotor Arena, Kranjska Gora

19. decembra 2008 
Koncert trio Eroika
Cena: 13 EUR
Info.: info@hitholidays-kg.si
Kdaj: 20:00
Kje: Dvorana Vitranc, Kranjska Gora

20. decembra 2008 
Prihod Božička
Lutkovna predstava Babica zima 
Prihod Božička
Info.: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 17:00
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

20. decembra 2008 
Proslava ob dnevu samostojnosti

Info.: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 18.00
Kje: Kranjska Gora

20. decembra 2008 
Državno prvenstvo v ženski košarki
KK HIT Kranjska Gora : Merkur Celje 
Kdaj: 19.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

21. decembra 2008 
Državno prvenstvo v floorballu 12. krog
Zelenci : Borovnica 
Kdaj: 18.00
Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

21. decembra 2008 
Odprtje zimske sezone v Kranjski Gori
9:00 - 16:00 
Brezplačen test smuči
Brezplačen smučarski vrtec KOKO
Znižana smučarska vozovnica 18 EUR/ dnevna; 
12 EUR / otroška
16:00 - 20:00
DJ Rosko
Nastop godbe na pihala Jesenice-Kranjska Gora
Nastop smučarskih šol
Baklada
Uradno odprtje zimske sezone
Ognjemet
19:00 - 22:00
Brezplačna nočna smuka

20:00 - 24:00
Koncert skupine Mambo Kings
Laser show
Info.: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 9:00 - 24:00
Kje: Sedežnica Dolenčev rut in šotor Arena, 
Kranjska Gora

26. decembra 2008 
Božično-novoletni koncert - Triglavski zvonovi
Informacije: Leona Gomboc (040 794 840)
Kdaj: 19.00
Kje: Kulturni dom Dovje

26. decembra 2008 
Božični koncert MePZ Kranjska Gora
Info.: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 19.00
Kje: Cerkev Marijinega vnebovzetja, Kranjska Gora

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

29. decembra 2008 
Božični koncert MePZ Kranjska Gora
Info.: Mia Burkeljc (031/725 951)
Kdaj: 19.00
Kje: Cerkev sv. Andreja, Podkoren
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Kranjska Gora - Kljub temu da
Kranjska Gora ne slovi ravno kot
vinorodna dežela, saj na strmih
pobočjih Julijcev trta pač ne uspe-
va, vseeno pa se v svoji lepoti bo-
hotijo snežne Planike, se je v kra-
ju, ki, med drugim, večinoma pri-
vlači planinske avanturiste, poš-
teno martinovalo. Osmega v no-
vembru je namreč v dvorani Vi-
tranc potekalo martinovanje, na
katerem je bilo poleg glasbe, ljud-
skih plesov in običajev z različnih
območij Slovenije, od koder so
prihajale gostujoče folklorne sku-
pine, poskrbljeno tudi za vinsko
kapljico, lačne želodčke pa je za-
dovoljil Martinov meni.

Na sobotnem večeru so se pred-
stavile štiri folklorne skupine: Sta-
rejša plesna skupina Folklornega
društva Vipava, Ozara iz Kranja,
Cof iz Ljubljane in KUD Oton
Župančič iz Vinice. Vipavci, ki s
kostumi ponazarjajo oblačenje
kmečkega prebivalstva na Vipav-
skem ob koncu 19. stoletja, so v

prvi predstavitvi prikazali, kako
so se znanci in prijatelji zbrali pri
godovniku, v drugi pa so zaplesa-
li plese šetepaši, šaltin, denček in
mazurka ter zapeli dve ljudski V
nebesih je res luštno in Jou, jou,
rejpo in fižol. FS Cof je nastopila
s plesi iz vasi Šmarje in Sap ter
njune okolice, v odrsko postavitev
pa so vpeljali tudi spomin na do-
godek davnega leta 1856, ko je na
ljubljanski kolodvor prispel cesar
Franc Jožef I. Nastopili so v fol-
klornih kostumih, izdelanih po
Goldensteinovih upodobitvah iz
začetka 19. stoletja.

Folklorna skupina kulturno
umetniškega društva Oton Župan-
čič se je predstavila s plesi z ob-
močja Bele krajine, imenovanimi
Spomini na pir (če prevedemo v
gorenjščino - Spomini na ohcet)
ter plesom Igraj kolo.

Člani akademske folklorne sku-
pine Ozara, ki so s kostumi pona-
zorili oblačenje kmečkega prebi-
valstva na Gorenjskem v začetku

19. stoletja, pa so prikazali odrsko
postavitev Kranjsko žegnanje - za-
bavo ob godu farnega patrona, ter
stare ljudske plese Slovencev, ži-
večih v sosednji Avstriji. Za spro-

ščeno vzdušje je poskrbel tudi an-
sambel Ta pravi muzikantje, ki je
zbrano martinovo druščino zaba-
val še dolgo v noč.                        

Anka Bulovec 

Martinovanje in folklora
Lokalna turistična organizacija je s pomočjo Miloša Možine in v sodelovanju z družbo Hit Alpinea že drugo

leto zapored organizirala Martinovanje ter v okvir dogodka vključila tudi Festival folklornih skupin.
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