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Evropa je resnično tu
Obisk Santa Marinelle, naše pobratene obči-

ne, od osmega do desetega maja, je bil za vse
nas nepozaben dogodek. Ne samo zaradi dru-
ženja s prijatelji in odigrane nogometne tekme,
na kateri so tokrat zmago slavili gostitelji, tem-
več tudi zaradi izredno dobro organiziranega
in prisrčnega sprejema. Ko nas bodo Italijani
avgusta obiskali, se jim bomo le težko enako-
vredno oddolžili. Res pa je, da je bil naš letoš-
nji obisk pomembna nadgradnja dvajsetletnega
srečevanja prijateljev. S podpisom listine je
bilo, po vseh ”evropskih pravilih”, sklenjeno
pobratenje in to se ne zgodi vsak dan. V prime-
ru pobratenja Santa Marinelle in Kranjske
Gore ne gre za eno tistih sodelovanj, ko se po-
litika dogovori in potem s peščico sodelujočih
izpelje tak dogodek. To sodelovanje se je zače-
lo pred dvema desetletjema, se nadaljevalo
predvsem po zaslugi nogometnih navdušencev
in upam, da se bo razširilo tudi na druga po-
dročja tako, kot smo se že dogovorili. Upam pa
tudi, da bo kdo izmed tistih, ki so zraven od vse-
ga začetka, ta srečanja v sliki in besedi predsta-
vil bralcem Zgornjesavca. Hvala vsem, ki ste
sodelovali pri organizaciji tega dogodka, še
posebej Enesu, Domnu, Janiju, Francu Figusu
in Karin. (Vam je tudi namenjen zgornji izziv
pa oprostite, če sem koga pozabil) ...

Vroči majski dnevi so v našo občino privabi-
li kar lepo število obiskovalcev. Med njimi je
največ kolesarjev, za katere je zelo dobro po-
skrbljeno. Novi kilometri kolesarske poti, ki je
zdaj narejena že do Mojstrane, kar kličejo, da
se zapeljemo s kolesom. In spet gre za čezmej-

no sodelovanje, saj se naša kolesarska pot
lepo navezuje na italijansko, ki je ravno tako
vsako leto nekoliko daljša. Žal DRSC gradnjo
mostu v Gozd Martuljku še ni začela. Predol-
go se že vlečejo postopki za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Je pa v celoti prenovljen in za
promet že odprt Petacov most v Kranjski Gori. 

Da enakomeren razvoj vseh krajev v občini ni
samo mrtvo geslo na papirju, dokazujejo inve-
sticije, ki so v zaključni fazi. Hotela Špik v
Gozd Martuljku in Triglav v Mojstrani že dobi-
vata končno podobo, prav tako pa je opravlje-
na večina gradbenih del na Slovenskem pla-
ninskem muzeju. Skupni imenovalec investicij
so ”evropska sredstva”, ki omogočajo, da se
posamezni projekti hitreje uresničijo. Evropa
nas spremlja na vsakem koraku. 

Čez teden dni bomo volili poslance v Evrop-
ski parlament. Moj namen ni, da bi vam sveto-
val, koga izberite, to odločitev v celoti prepuš-
čam vam. A zavedajmo se, da kakorkoli se nam
zdi Bruselj oddaljen in odtujen, Evropa je res-
nično tu. Mi smo del te Evrope, pa čeprav ima
naš glas majhno težo. A saj poznate zgodbo o
snežinki. Neznatna je in skoraj breztežna. Ko
pa jih pade dovolj, se pod težo zadnje zlomi še
tako debela veja. Pa srečno!

Jure Žerjav, župan
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Občina znižala 
neprofitne najemnine

Kranjska Gora - Najemnine za občinska
stanovanja bodo od v Kranjski Gori od 1. juli-
ja dalje nižje za 10 odstotkov, je sklenil kranj-
skogorski občinski svet. Občina je doslej za
svoja stanovanja najemnikom tako kot večina
drugih občin zaračunavala najemnino v višini
4,68 odstotka vrednostni stanovanja. Glede na
zaostrene gospodarske razmere pa so se odlo-
čili, da najemnine, kot dopušča uredba o me-
todologiji za oblikovanje najemnin v neprofit-
nih stanovanjih, znižajo za 10 odstotkov in
tako pri obračunu upoštevajo faktor 4,21 od-
stotka od vrednosti stanovanja. M. A.

Pitna voda je 
primerne kvalitete

Kranjska Gora - Po podatkih javnega
podjetja Komunala so vsi odvzeti vzorci pit-
ne vode v občini Kranjska Gora tudi v obdo-
bju od 15. aprila do 15. maja ustrezali dolo-
čilom Pravilnika o pitni vodi. Preiskave so
bile opravljene v laboratoriju Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj. M. A.

Kranjska Gora - Proračun občine za leto
2009 je na prihodkovni strani višji za skoraj 9
tisoč tolarjev, skupaj z ostankom namenskih
sredstev pa jih občina razporeja na različne po-
stavke. Tako so dodatna sredstva zagotovljena
za zimsko službo, za ureditev parkirišča ob
stavbi policije, parkirišča pred stavbo krajevne
skupnosti v Mojstrani ter za obnovo ceste v
Podkorenu. Prav tako je več sredstev namenje-
nih razvojnemu projektu Gorenjska košarica,
izdelavi prostorskih dokumentacij ter za izde-
lavo večnamenskega igrišča v Gozdu Martulj-
ku. Dodatna sredstva bo občina namenila tudi
za nakup novega gasilskega vozila ter za uredi-
tev dodatnega oddelka vrtca v prostorih OŠ 16.
december.

V prilogi k odloku o spremembah proračuna
so svetniki obravnavali tudi letni načrt pridobi-
vanja in razpolaganja z občinskimi nepremič-

ninami, ki med drugim predvideva odkup
zemljišča za športno igrišče v Ratečah ter na-
kup stavbe Ljudskega doma v centru Kranjske
Gore, ki je v lasti rimskokatoliškega župnij-
stva. Nakup, v celoti načrtovan za letos, bodo
glede na spremenjeni proračun izvedli v dveh
letih, saj so se prihodki, ki jih občina zagotav-
lja na podlagi davka od prometa z nepremični-
nami, v zadnjem času precej zmanjšali. 

Marjana Ahačič

Sprejet rebalans občinskega proračuna 
za leto 2009

Na zadnji seji občinskega sveta so svetniki potrdili spremembe 
in dopolnitve letošnjega proračuna.

Dodatna sredstva bo občina namenila
tudi za nakup novega gasilskega vozi-
la ter za ureditev dodatnega oddelka
vrtca v prostorih OŠ 16. december
Mojstrana.
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Dovje - Namen projekta je bil umetnikom z
območja občine Kranjska Gora pomagati do
ureditve ustreznih statusov za prodajo umetni-
ških del ter jim pomagati do večje prepoznav-
nosti in lažjih začetkov prenosa svojih ustvar-
janj v poslovno-podjetniški svet. ”Umetnost ne
pozna meja, a vendar je vsak začetek težak.
Kako svoje ustvarjanje in tako tudi del sebe
predstaviti javnosti, kako kar najbolje izkoristi-
ti svoje potenciale in hobije spremeniti v po-
slovne priložnosti ter kako narediti prve kora-
ke na pot podjetništva, so za umetnike na za-
četku njihovih podjetniških poti velikokrat tež-
ka, v skrivnost zavita vprašanja,” pravi Urška
Železnikar, vodja projekta, ki ga je kot pomoč
pri prvih korakih v ta novi, ustvarjalcem še ne
poznani svet, Razvojna agencija Zgornje Go-
renjske ob sofinanciranju Občine Kranjska
Gora letos organizirala prvič.

V projektu je sodelovalo devet ustvarjalcev.
”Vsak s svojo umetniško zvrstjo domišljiji
pušča prosto pot, ki se steka v čudovitih in
unikatnih umetnijah. V fotografijo ujete ča-
robne trenutke lovi Bogdan Bricelj. Anita Ma-
kovec je mojstrica slikanja v manga tehniki.
Špela Jančigaj Dovžan v svojih abstrakcijah
povezuje čudovite barve in najrazličnejše reci-
klirane materiale. Domišljija Barbare Mikelj
se rojeva v slikah oljnih barv. Sladkost umet-
nosti je najti v edinstvenih glinenih hruškah
Špele Oblak. Unikatnega nakita, ki nastajajo

pod čarobnimi prsti Apolonije Pezdirnik in
Mojce Smole, bi bila vesela vsaka ženska. Sli-
ke na steklo, maske, žganje v les in kreativno
pisanje je le nekaj drobtinic iz ustvarjalne de-
lavnice Nevenke Hrvatuš. V glinenih skulptu-
rah, slikah in kreativnem zapisovanju najglob-
ljih človekovih čutenj in skrivnosti pa je najti
čarobnost in mističnost ustvarjanj Andreje
Mavc. Vsak umetnik se s svojimi ustvarjanji
človeka resnično dotakne,” je prepričana Že-

leznikarjeva. Odprtje prodajne razstave, ki se
bo začelo ob 19. uri, bo spremljala čutna pred-
stava Dotik kresne noči, uprizorjena po sce-
nariju oblikovalke Andreje Mavc. Celoten
večer bo preplet različnih umetniških zvrsti,
od risbe do orientalskega plesa, ki se na subti-
len način dotikajo gledalca. Razstava bo na
ogled po odprtju, v petek, 12. junija, ter v so-
boto, 13. junija, in nedeljo, 14. junija, od 17. do
20. ure. Marjana Ahačič

Dotik umetnosti
V petek, 12. junija, zvečer bodo v kulturnem domu na Dovjem odprli prodajno razstavo 

devetih ustvarjalcev, ki so sodelovali v projektu Umetnik - podjetnik. 

Na prireditvi se bo predstavila tudi vsestranska umetnica Andreja Mavc.
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Popolnoma prenovljeni Špik
Prihodnji petek, 5. junija, vrata odpira prenovljeni hotel Špik. Gostom bo v njem na voljo skoraj 120 sob 

s štirimi oziroma tremi zvezdicami.

Gozd Martuljek - Investitor, podjetje Hit Al-
pinea, s tem zaključuje prvi del prenove kom-
pleksa Špik v Gozdu Martuljku. V tem sklopu
so celovito prenovili tudi stari hotel - temeljito
posodobili kongresne dvorane, uredili prostor
za otroško igralnico, restavracijo, kavarno in v
prostorih nekdanjega nočnega kluba tudi vino-
teko - in v njem pridobili 60 sob kategorije treh
zvezdic. Hotelu so dogradili še novi del, v kate-
rem je 58 sob s 4 zvezdicami, bogat bazenski
kompleks, svet savn, dve dvorani za squash, ter
beatuy center in alpski wellness, namenjen
sproščanju na osnovi petih elementov: ognja,
lesa, vode, kovine in zemlje. Na zunanjih povr-
šinah ponudbo dopolnjujejo z otroškim igriš-
čem, igriščem za badminton ter dvema igrišče-
ma za odbojko na mivki. Investicija je vredna13
milijonov evrov in je del celotnega kompleksa z
apartmajskih naseljem.

”Pri zagotavljanju kompleksne ponudbe za
naše goste želimo aktivirati čim več lokalnih
ponudnikov; tako tistih, ki organizirajo izlete
in obisk gora, kot tiste, ki ponujajo zdravo do-
mačo hrano,” pojasnjuje direktor Aleš Topol-
šek in dodaja, da v Špiku pričakujejo goste, ki
prosti čas preživljajo na zelo aktiven način,
bolj kot na primer tisti, ki pridejo v Kranjsko
Goro, ki je bolj sprostitveno naravnana. ”V
Martuljek bodo prihajali aktivni gostje, druži-
ne, seniorji, ljubitelji zdravega načina življenja

in gostje, ki želijo lahko in uravnoteženo pre-
hrano,” je še pojasnil Topolšek.

Družba je v hotelu že zaposlila 22 novih de-
lavcev, o dodatnem zaposlovanju bodo razmiš-
ljali glede na potrebe. Kot še pravi Topolšek, je
zadovoljen, da so uspeli pridobiti vrhunsko ku-
harsko ekipo, saj bo prav področje kulinarike
med najbolj poudarjenimi v njihovi ponudbi.
Po pričakovanjih bodo z gradnjo apartmajske-
ga dela kompleksa na območju nekdanjega
kampa pričeli jeseni. Marjana Ahačič

Slovesno odprtje prenovljenega hotela
Špik bo v petek zvečer, v soboto pa bodo
pripravili dan odprtih vrat za vse obča-
ne Kranjske Gore, ki si bodo hotel lahko
ogledali med 10. in 17. uro. 

Prenovljeni Špik odpira vrata prihodnji petek; prve goste pričakujejo v začetku julija. / Foto: Anka Bulovec

Otroci znova na zdravstvena letovanja
Kranjska Gora - V mladinskem letovišču v Pineti pri Novigradu

se v štirih izmenah julija in avgusta na zdravstvenih letovanjih zvr-
sti več kot osemsto otrok iz vseh gorenjskih občin. Vsako leto letu-
jejo tudi otroci iz občine Kranjska Gora. Kot nam je povedal Raj-
ko Kožar iz kranjskega podjetja Pinesta, so že začeli sprejemati
prijave za letošnje počitnice. Starši se z otrokom najprej zglasijo pri
izbranem zdravniku, ki izda napotnico, z njo pa se oglasijo na Ob-
čini Kranjska Gora, kjer bodo uredili tudi vse drugo v zvezi z leto-
vanjem. Počitnikujejo otroci z zdravstvenimi težavami, med njimi je
tudi veliko takih s socialno indikacijo. Največji prispevek, ki ga
starši plačajo za štirinajstdnevno letovanje, je 220 evrov. Letujejo
lahko tudi ostali otroci, prispevek staršev pa v tem primeru znaša
350 evrov. Prva izmena, ki se začenja 22. junija, bo za predšolske
otroke iz vseh občin, kranjskogorski otroci bodo predvidoma leto-
vali v drugi šolski izmeni, ki bo od 16. do 30. julija. D. Ž.

Odprli kolesarsko pot od Rateč do Belce
Kranjska Gora - Šele pozno pomladi je bila spet odprta kolesarska pot od Rateč do 

Belce. Kot je povedala direktorica kranjskogorske lokalne turistične organizacije Mirjam
Žerjav, so morali delavci Komunale Kranjska Gora na senčnih predelih 22 kilometrov 
dolge poti preorati sneg, da se je hitreje stopil, saj je bila letošnja zima neobičajno dolga in
z obilnim snegom. Kolesarska pot je sicer povezana s podobnimi potmi po Avstriji in Italiji;
v slednji jo je mogoče nadaljevati vse do 30 kilometrov oddaljene Pontebe, a je za zdaj 
zaradi snega v okolici Trbiža še neprevozna. Kot načrtujejo v Kranjski Gori, jo bodo še letos
potegnili vse do vhoda v Mojstrano, prav tako naj letos zgradili nov most v Martuljku, kjer
se morajo kolesarji za sedaj na delu poti še priključiti na nevarno glavno cesto. V dolgoročnih
načrtih pa je seveda vzpostavitev urejene kolesarske povezave vsaj do Jesenic. M. A.

FASADERSTVO
● izdelava fasad
● izdelava napuščev
● barvanje napuščev

Zlatko Anakiev s. p.
Alojza Rabiča 31, 4281 Mojstrana

Gsm: 031/818-920
E-pošta: fasaderstvozlatko@gmail.com

Aleš Topolšek, direktor družbe Hit Alpinea 
/ Foto: Anka Bulovec
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Zdaj upajo le še na lepo vreme, ki bi v Zgor-
njesavsko dolino privabilo veliko obiskovalcev.
Pogovarjali smo se s predstavnico RTC Žičnic
Klavdijo Gomboc. 

Pomlad je čas, ko potegnete črto pod zim-
sko sezono. Kako uspešna je bila letošnja? 

”V zimski sezoni 2008/2009 smo zabeležili
136 obratovalnih dni. Začela se je 28. novem-
bra in končala 12. aprila. Beležimo več kot 200
tisoč obiskovalcev in več kot tri milijone in pol
prevozov na naših napravah. Sezona je bila v
primerjavi z lansko uspešnejša, vsekakor pa
nam je v prvi polovici februarja ponagajalo
vreme. Prav tako smo slabši obisk zabeleži
marca in aprila. Želimo si, da bi bili rezultati v
prihodnji zimski sezoni primerljivi, se pa vse-
kakor zavedamo, da bo glede na vpliv gospo-
darske krize, ki se kaže predvsem na angle-
škem trgu, to zelo težko.”

Razglasili so vas tudi za družini prijazno
smučišče. 

”Letos je akcija ”Družini prijazno smučišče”
potekala prvič, tako da smo zelo veseli, da smo
prišli v ožji izbor dobitnikov priznanja. Oce-
njevalci smučišča so veliko pozornost nameni-
li ponudbi za družine, ki jo smučišča imajo, in
Kranjska Gora je vsekakor priljubljeno družin-
sko smučišče. Same naprave omogočajo prve
zavoje na snegu, nudimo brezplačno zunanje
otroško igrišče za naše najmlajše obiskovalce,
pa notranje otroško varstvo, z ostalimi ponud-
niki sodelujemo pri oblikovanju otroške ani-
macije na snegu in lahko rečemo, da je Kranj-
ska Gora v zadnjih letih znova postala priljub-
ljeno družinsko smučišče.”

Zanimiva novost zime je bil snežni park
za deskarje. Kako se je prijel?

”Snežni park je v tej sezoni lepo dopolnil
zimsko ponudbo podjetja RTC Žičnice Kranj-
ska Gora. Namenjen je tako začetnikom kot
tudi nekoliko bolj izkušenim deskarjem in
smučarjem prostega sloga. Posebnost snežne-

ga parka je, da je edini v Sloveniji, ki omogo-
ča tudi nočno smučanje in deskanje. V parku
se je v tej sezoni odvilo že nekaj atraktivnih
tekmovanj. Sami obiskovalci so bili s samim
parkom in dnevnim vzdrževanjem zelo zado-
voljni, to pa je tudi dobra popotnica za nasled-
njo zimsko sezono. Poleg parka je zaživela tudi
zimska sankaška proga, ki je prav tako razsvet-
ljena in pomeni velik doprinos nočni zimski
ponudbi Kranjske Gore.”

Tudi v prihajajočih toplejših mesecih ne
boste počivali. Kaj pripravljate za obisko-
valce Kranjske Gore? 

”Veseli smo, da nam je kljub dolgi zimi že
uspelo odpreti kolesarski park, poletno sanka-
lišče, poletni tobogan in panoramske vožnje na
vrh Vitranca. Vrhunec letošnje sezone v kole-
sarskem parku bo prav gotovo organizacija Ev-
ropskega prvenstva v spustu z gorskimi kolesi,
ki bo v Kranjski Gori potekalo od 12. do 14. ju-

nija. Prvenstvo bo potekalo v spustu z gorski-
mi kolesi za kategorije mladink, mladincev,
članic in članov. Dodatno pa bo potekalo še 
prvenstvo za veteranske kategorije.” 

Vsi, ki se bodo s sedežnico popeljali na vrh
Vitranca, se bodo lahko podali tudi naprej
na planinske pohode. Na Vitrancu pa se lah-
ko tudi okrepčajo.

”Pogled na eno najlepših naravnih kulis v
osrčju Julijskih Alp nudimo prav v našem pod-
jetju. Gostje se lahko popeljejo s sedežnicama
Vitranc 1 in Vitranc 2 do nadmorske višine
1.570 metrov in doživijo prečudovit pogled na
gorovje Julijskih Alp. Na vrhu obiskovalce pri-
čakamo z lično urejeno brunarico, kjer se lah-
ko okrepčajo in pot nadaljujejo proti vrhu Ci-
pernika (približno slabo uro hoje), kjer se jim
na višini 1.745 metrov odpre pogled na Kara-
vanke in dolino Tamarja ter Planice.” 

Karmen Sluga

Časa za počitek ni!
Pri RTC Žičnicah so komaj končali zimsko sezono, že so hiteli postavljati poletno sankališče in zagnali

štirisedežnico, ki goste popelje na vrh Vitranca. 

Slovenske gore vsako leto obišče več ljudi. A množičen obisk gora,
posebej ljudi, ki jih niso vajeni, prinaša tudi vse večje število nesreč.
Statistika gorskih nesreč kaže, da sta zdrs in padajoče kamenje na pr-
vih mestih med vzroki zanje. Prav zato so policisti zbrali nekaj napo-
til za boljšo varnost v gorah. 

”Planinski vzpon ali pohod začnite dovolj zgodaj, da se izognete
zgodnjemu mraku pozimi ali prehitremu in zato neprevidnemu 
vračanju v dolino. Pozanimajte se o vremenu (nevarnost poletnih 
neviht ipd.) in kategorizaciji planinske poti, kar vam bo olajšalo 
načrtovanje vzpona in s tem omogočilo boljšo pripravo nanj,” opo-
zarja pomočnik komandirja PP Kranjska Gora Damjan Lepoša.
”Cilj vzpona ali pohoda je nedvomno varna vrnitev domov in 
ne samo osvojitev vrha. Ko ste na vrhu, je pred Vami še najmanj 
polovica poti. Če le morete, izberite za vzpon težjo pot, za sestop pa

lažjo, predvsem pa ne hitite. Vzpon naj bo prilagojen vašemu zdrav-
stvenemu stanju - soparno vreme in visoke temperature so lahko
usodni za posameznike.”

Od zahtevnosti poti je odvisna tudi oprema planinca, zato policisti
opozarjajo, da se na pot odpravite v primerni obutvi in ustrezno oprem-
ljeni. ”O nameravani poti in času trajanja obvestite domače, saj 
lahko ti le tako pravilno ukrepajo, če vas ob dogovorjeni uri ni domov,
ker se vam je zgodila nesreča.” In če se ta vendarle zgodi? ”Dolžnost
vsakega obiskovalca gora je, da ob nesreči pomaga v okviru svojega
znanja, izkušenj in možnosti,” poudarja Lepoša. 

”Poškodovanega najprej zavarujete pred nadaljnjimi poškodbami in
mu dajte prvo pomoč. O nesreči čim prej obvestite gorsko reševalno
službo na številko 112 ali policijo na številko 113.”

Marjana Ahačič

V gore se odpravite dobro pripravljeni
Gore niso poligon za dokazovanje moči; namesto enodnevne dirke na vrh in nazaj se raje odločite za dvodnevni

izlet in uživanje v lepotah gorskega sveta, predlagajo tudi kranjskogorski policisti. 
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Gasilci pri maši v Ratečah
Rateče - Na dan, ko goduje sv. Florjan, 4. maja, praznujejo gasilci svoj

praznik. Na ta dan so se tudi letos gasilke, gasilska mladina in gasilci iz
Gozd Martuljka, Kranjska Gore, Podkorena in Rateč zbrali v gasilskem
domu v Ratečah. ”Ura je bila pol sedmih popoldne in rahel dež nam je
preprečil, da bi se proti rateški cerkvi sv. Duha odpravili v organiziranem
sprevodu. Odpeljali smo se z gasilskimi vozili. Pred cerkvijo smo se
zbrali v postroju, župnik Marko Benedik nas je sprejel pred cerkvijo in
povabil k sveti maši. Obred, na katerem se je zbralo 65 gasilk in gasilcev,
je bil posvečen gasilskemu delu, skrbi za sočloveka in prošnjam, da bi kot
organizacija in posamezniki s srečno roko opravljali plemenito gasilsko
poslanstvo tudi v prihodnje,” je povedal Jožef Lavtižar. ”Na ta dan smo
se gasilci spomnili tudi svojih pokojnih in poškodovanih tovarišev in se
zahvalili zavetniku sv. Florjanu za njegovo zavetništvo. Srečanje smo za-
ključili v gasilskem domu v Ratečah z obljubo, da se naslednje leto na ta
dan znova srečamo.” 

Kot pojasnjuje Jožef Lavtižar, o tem, zakaj je sv. Florjan postal zavetnik
gasilcev, govori kar nekaj legend. Florjan naj bi bil upokojeni častnik v
danes nemškem mestu Zeiselmaur. Pridružil se je štiridesetim preganjan-

im kristjanom, ki so jih v mestu Lorch v času Dioklecijana vrgli v temni-
co. Zaradi priznanja, da je tudi sam kristjan, so ga mučili in z mlinskim
kamnom okrog vratu vrgli v reko Enns. ”Človek, ki ga je porinil v reko,
je oslepel, reka pa se je ustrašila tega dejanja in ga je izvrgla na skalo, kjer
ga je začel varovati orel z razprostrtimi krili v obliki križa. Soverniki so
ga pokopali naskrivaj, po pokopu pa so se na tem mestu začeli dogajati
čudeži; iz ljudi so bili tukaj odgnani zli duhovi in vsak bolni kristjan je na
tem mestu občutil olajšanje svojih težav. Kristjani so v trajen spomin na
mučeniško smrt 4. maja leta 304 Florjana razglasili za svetnika.” 

Prvi zapis o svetem Florjanu kot zaščitniku pred požarom izhaja iz
XVI. stoletja, pripisuje pa se Martinu Luthru, še pojasnjuje Lavtižar, kot
uradni zastopnik in zaščitnik gasilcev je sprejet šele v začetku XIX. sto-
letja, ko se je začelo organizirano gasilstvo in ko so začeli ustanavljati
prostovoljna gasilska društva. ”Svetega Florjana so kot svojega zaščitni-
ka sprejeli gasilci Evrope, najbrž zaradi tega, ker je bil rimski častnik v
neki rimski legiji, ki je bila zadolžena za gašenje požarov, varovanje pre-
moženja, in ker se je kot gasilec zavzemal za svoje bližnje, ni zatajil vere
in je hrabro umrl, da bi rešil druge.”                                             M. A.

Upokojenci uspešni na športnih poljih
Kranjska Gora - Člani in članice upokojenskih društev iz Občine

Kranjske Gore so se tudi letos dobro borili na 26. rekreacijsko športnih
igrah Medobčinske zveze društev upokojencev občin Jesenice, Kranjs-
ka Gora in Žirovnica. V skupnem seštevku osmih disciplin so se med
tremi društvi iz občine Kranjska Gora najbolje odrezali člani ekipe
Društva upokojencev Dovje-Mojstrana. Zasedli so tretje mesto. Že po
tradiciji so bili najboljši v kegljanju z nihajno kroglo. Pri ženskah je
Sonja Čebašek zmagala, druga je bila Ana Bertoncelj, tretja Anica Sal-
ihbašič. Četrta je bila Tončka Brudar iz rateškega in peta Mojca Prestor
iz kranjskogorskega društva. Pri moških je zmagal Marjan Olip, drugi
je bil Mirko Rabič, četrti Srečko Zima in peti Ivan Rabič. Mojstrančani
so bili najboljši tudi v šahu, saj je pri posameznikih zmagal Mihael Bal-
anč. Za društvo Kranjska Gora je najboljši rezultat dosegel Florjan
Radon, ki je zmagal v pikadu, Franc Mertelj iz društva Dovje-Mojs-
trana je v tej disciplini dosegel tretje mesto. Med boljšimi rezultati
omenimo še tretje mesto Slavka Rabiča iz društva Dovje-Mojstrana, ki
ga je dosegel v streljanju. J. R. 

Mojstrana - Lepi majski dnevi so napovedali optimističen začetek nove
planinske sezone v dolini Vrat. Tam člani Planinskega društva Dovje-
Mojstrana vsako leto vzorno skrbijo za dve postojanki. Najstarejši je Alja-
žev dom, nedaleč stran je Šlajmarjev, ki so ga pred leti temeljito obnovi-
li. Obe postojanki sta od začetka maja redno odprti in oskrbovani. V do-
lino največ planincev in drugih obiskovalcev prihaja ob sobotah in nede-
ljah. Prve ocene o letošnjem obisku so zelo spodbudne, za enkrat splošne
krize ni občutiti. Mi smo planinski utrip ”merili” v nedeljo, 24. maja. V
dopoldanskih urah so se že vračali številni turni smučarji, ki so si po vi-
juganju na snežiščih pod Križem, Stenarjem in Luknjo privoščili počitek
v Aljaževem domu. Tam so nam povedali, da na zelo dober majski obisk
vpliva lepo in toplo vreme. Od 17. do 22. maja so gostili udeležence 30.
jubilejne slikarske kolonije Vrata 2009, ki jo organizira domače planinsko
društvo. Več kot petnajst slikarjev je v gorski naravi spet našlo kup čudo-
vitih motivov, ki so jih prelili na platno. Letos je Vrata v maju obiskalo že
tudi veliko planincev iz drugih držav, predvsem iz Avstrije. 

Ob tem je treba poudariti, da so člani domačega društva imeli kar veli-
ko dela, da so Aljažev dom usposobili za obratovanje. Huda zima z več
metri debelo snežno odejo je pustila kar nekaj posledic. Opraviti so mo-
rali temeljito čiščenje, da sedaj vsem nudi prijazno dobrodošlico. Med
drugim so morali popraviti vodovod, ki ga je poškodovalo lansko jesen-
sko neurje. 

Junija se obeta tudi dober obisk bližnjega Šlajmarjevega doma, ki je bolj
namenjen za različna izobraževanja, planinske tabore in šole v naravi. Na-

povedanih imajo že več skupin iz različnih krajev Slovenije. Dodajmo še,
da se v letošnji poletni sezoni očitno še ne obeta bistvenih sprememb gle-
de prometa po cesti v dolino Vrata. Novic glede načrtovane popolne za-
pore za osebna vozila in organiziranega javnega prevoza ni na obzorju, bo
pa verjetno potrebno po 15. juniju na glavnem parkirišču v Vratih plačati
parkirnino kot prejšnja leta.                                                Janko Rabič 

Pri sveti maši v Ratečah se je na dan sv. Florjana, 4. maja, zbralo 65 gasilk in
gasilcev iz ves občine. 

Spodbudno v novo sezono
Optimističen začetek planinske sezone v Vratih; obe postojanki sta 

od začetka maja redno odprti in oskrbovani.



Kranjska Gora - V sklopu Evropskega tedna
podjetništva so maja tudi pri nas potekale ra-
zlične prireditve, konference, posveti, seminarji,
delavnice, kot pomoč že delujočim in potencial-
nim novim podjetnikom. Tudi na Razvojni agen-
ciji Zgornje Gorenjske so v ta namen pripravili
in organizirali prvi sklop delavnic projekta Pod-
jetniška kavica. ”V okviru organiziranja

delavnic gre za pridobivanje znanj, ki jih
posamezniki dobijo skozi skupinsko delo ali pa
skozi interaktivno predavanje. Prvi sklop
delavnic je bil usmerjen v računalniška znanja.
Delo je potekalo v računalniški učilnici, ki je
opremljena z dvanajstimi računalniki, ki so v
prvi vrsti namenjeni pridobivanju osnovnega
znanja z delom na računalniku. Na delavnicah

smo se dotaknili tem grafičnega oblikovanja,
priprave in izdelave spletne strani ter promocije
spletne strani. Nekateri izmed udeležencev so
prinesli tudi prenosne računalnike, saj so tako
lahko hitreje in lažje izvedli aktivnosti, ki so bile
predvidene na delavnicah,” je povedala Eldina
Čosatović iz Razvojne agencije Zgornje Gorenj-
ske. ”Z namenom še boljšega zavedanja podjet-
ništva in motivacije, smo pred vsako delavnico
predstavili tudi delo vstopne točke VEM na
Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. Predvsem
je pomembna informacija, da se registracija s.p.-
ja in d.o.o.-ja zdaj lahko opravi v bistveno skraj-
šanem času in poenostavljenem postopku.”

Drugi sklop delavnic, ki so bile za udeležence
brezplačne, saj je RAGOR letos poleg občin so-
financerk Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
pridobila še Občino Gorje, bodo poskusili
izvesti jeseni. Ob tem organizatorji pozivajo vse
potencialne podjetnike ali tiste, ki potrebujete
svetovanje za registracijo s.p./d.o.o. ali izvedbo
same registracije, da se oglasite na Razvojni
agenciji Zgornje Gorenjske. Vsi postopki sveto-
vanj in registracije so brezplačni.                        

Marjana Ahačič

Podjetništvo
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Projekt podjetniška kavica
Zaključen prvi sklop podjetniških delavnic, nadaljevanje jeseni.

V času recesije in
številnih odpuščanj je
odločitev postati sa-
mostojni podjetnik
prav gotovo pogumen
korak. Tega je naredila
tudi mlada frizerka
Katja Plavčak iz
Gozda Martuljka, ki ji
optimizma ne manjka.

In prav je tako, kajti le z realističnim pogledom
v prihodnost bo lahko uresničila svoje sanje, o
katerih je spregovorila tudi v pogovoru z nami. 

Katja, kdaj je padla odločitev za samostoj-
no podjetniško pot v domačem Gozdu Mar-
tuljku? 

”Bom zelo konkretna. Po prometni nezgodi
pred dvema letoma, ko sem se tako kot leta pred
tem, nič hudega sluteč, peljala v službo v Ljub-
ljano. Relacija Ljubljana-Gozd Martuljek je
bila, kot še za marsikoga iz naše doline, moja
običajna pot. In prav ta izkušnja je bila prelom-
nica, ki mi je sporočila: Dovolj, delaj v doma-
čem kraju. Tako sem si, v spodnjih prostorih do-
mače hiše, na Gobeli 42, uredila prijeten salon.
Maja pa bo že leto dni, odkar poslujem kot sa-
mostojna podjetnica.” 

Kje ste se šolali in kje nabirali frizerske iz-
kušnje? 

”Za poklic frizerke sem se navdušila že zelo
zgodaj, zdelo se mi je, da imam dar za obliko-
vanje in občutek za delo z lasmi. Nisem se zmo-

tila. Šolanje na Srednji frizerski šoli v Ljubljani
je minilo hitro. Ker je dualni sistem predvidel
enakovredni del teorije in prakse vsako leto šo-
lanja, sem redno opravljala praktično delo v
znanem frizerskem salonu v Ljubljani. Modne
smernice znanih Slovencev, pomenkovanja, po-
znanstva in ne nazadnje tudi prijateljstva, stkana
prav z obiskovalci salona, so mi pustila pečat in
seveda tudi potrebno samozavest, da sem dobra,
da znam, da začnem samostojno. In bila je pra-
va odločitev.”

Kaj je za vas zadovoljna stranka? 
”Trendi mode pričesk so danes drugačni, veli-

ko pozornost namenim izobraževanju, redno
spremljam novosti in spremembe na tem podro-
čju. Vsi bi morali biti urejeni, tako ženske kot
moški. Zato v svojem salonu nudim prav vse,
kar je mogoče početi z lasmi. Poleg tega pa po-
nujam še storitve ličenja in manikiranja ter po-
daljševanje tako las kot nohtov. Lep in urejen vi-
dez je vsekakor tisto, kar si želi vsak. In pri
meni je to res mogoče.” 

So pa verjetno stranke vedno bolj zahtevne
in bi rade, da jim je frizer kdaj na voljo tudi
zvečer ali pa ob koncu tedna.

”Časi, ko je bilo treba vzeti dopust za obisk
frizerja, so že zdavnaj mimo. Zato sem svoj de-
lovnik prilagodila potrebam svojih strank in
sem na voljo kadar koli. Tako bo tudi vnaprej,
saj mi takšna prilagodljivost delovnika omogo-
ča tudi dovolj časa, da si poleg dela organiziram
tudi zasebno življenje.” 

Kakšne pričeske so zdaj najbolj moderne?
”Modni trend pričesk in striženja se menja, kot

se menjavajo letni časi. Paž, kratke pričeske,
daljše ”polikane” ... Dovoljeno je pravzaprav
vse. Spretnost striženja, barvna drznost, obliko-
vanost pričeske pomeni dobro frizuro, urejeno,
zadovoljno in ne nazadnje samozavestno stran-
ko. Seveda vedno prisluhnem željam stranke,
potem pa svetujem tudi kaj drugačnega, bolj
drznega in odločnega. Želim, da obisk frizerja
pomeni: Res si špica!”

Kako zahtevna je v časih, v katerih živimo,
samostojna podjetniška pot?

”Začeti sploh ni lahko. Finančnih spodbud ni,
prav tako ne kakšnih drugih razbremenitev.
Oprema salona je zahtevna, velik strošek pa
predstavljajo tudi nabava materiala in ostali,
nujno potrebni zagonski stroški. Osebno me-
nim, da ni lepšega, kot delati samostojno. Delo,
ki ga opravljaš z veseljem, te razveseljuje. V
svojem poklicu uživam in vesela ter zadovoljna
sem, ko se stranke vračajo. Spodbujam tudi
ostale mlade, da v sebi odkrijejo podjetniško ži-
lico.” 

Kakšna pa so vaša pričakovanja v naprej?
”Marljivosti, vestnosti, poštenosti in zaneslji-

vosti bom dodala mojo osnovno vrlino ”drz-
nost”. Frizerski studio, dopolnjen z vsemi
spremljajočimi storitvami in uslugami. Sanje so
za drzne, moramo sanjati in uspeti!” 

Karmen Sluga

Mladi naj odkrijejo podjetniško žilico
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Mladi

Tudi letos zabavno 
brez alkohola

Učenci obeh osnovnih šol v občini so se v diskoteki hotela Kompas
spet zabavali - brez alkohola.

Nejc Sintič, Mojstrana:
”Seveda smo se zabave
veselili že zelo dolgo, ker
smo vedeli, kako bo, in
ker radi plešemo. To, da je
organizirana konec šolske-
ga leta, ni problem - če si
bil čez leto priden, se ti
tudi na koncu ni treba uči-

ti več kot sicer. Drugače se s prijatelji dobi-
vamo na igrišču.” 

Ester Nemeček, Moj-
strana:
”Že precej pred tole zaba-
vo smo se pogovarjali o
tem, kako bo, seveda. V
našem kraju namreč ni
kakšnih drugih možnosti
za zabavo mladih - dobi-
vamo se na rojstnodnev-
nih zabavah ali se odpra-

vimo na sprehod po Mojstrani, tako da so
takšne prireditve več kot dobrodošle.” 

Dejan Babič, Kranjska
Gora:
”Že večkrat sem bil tu in
tudi tokrat je zanimivo.
Če bi bilo več takšnih za-
bav, bi šel še pogosteje,
tako pa vedno komaj ča-
kamo, kdaj bomo prišli
sem. Vzdušje je tudi da-
nes dobro; že kak teden

pred zabavo smo se pogovarjali o tem, kako
bo, kakšnih večjih priprav pa ni bilo.” 

Luka Vidic, Kranjska
Gora:
”Kar dobro je; škoda, da
je bolj malo ljudi - veliko
jih je v tem času v koloni-
jah in šolah v naravi. Ve-
sel sem takšnih zabav, ker
se v Kranjski Gori sicer za
mlade do 18. leta bolj
malo dogaja. Če bi se v

Kompasu kaj podobnega dogajalo enkrat,
morda dvakrat tedensko, bi bilo super!”

Anja Erlah, Rateče:
”Vzdušje je dobro, glas-
ba tudi, le malo utrujena
sem, ker sem na zabavo
prišla naravnost iz šole v
naravi. Tudi jaz bi bila
vesela, če bi bile take
prireditve bolj pogoste,
saj česa drugega od spre-
hajanja po kraju mladi

pri nas za sprostitev skorajda ne moremo
početi.” 

Lucija Pretnar, Dovje:
”Všeč mi je; s prijatelji
smo se zmenili, da se
dobimo tukaj, tako da
sem tole zabavo še toli-
ko težje pričakovala.
Malo sem utrujena, am-
pak k sreči je danes pe-
tek in imam do pone-
deljka pred sabo še dva

dni počitka. Tudi jaz bi rada, da bi se več-
krat takole dobili.”

Takole živahno je bilo pretekli petek v diskoteki hotela Kompas v Kranjski Gori. / Foto: Anka Bulovec

Vsi so se strinjali, da bi bilo tovrstnih aktivnosti za mlade lahko več. / Foto: Anka Bulovec 

Tokrat jih je na zabavo brez alkohola, ki jo
zdaj že tradicionalno dvakrat na leto organizira
občinska Lokalna akcijska skupina, stroške
zanjo pa poravna občina Kranjska Gora, prišlo

nekaj manj kot ponavadi. Pozna pomlad je
namreč tudi čas za šolo v naravi in nekatere
druge obšolske aktivnosti; a tisti, ki so prišli,
so se imenitno zabavali.       Marjana Ahačič
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Zanimivosti

Kranjska Gora - Na dan Zemlje so v vrtcu
in šoli v Kranjski Gori v organizaciji Društva
prijateljev mladine pripravili eko dan. Otroci
so na vrtčevskem igrišču posadili sončnice,
pleskali klopce in iz zbranih odpadnih pla-
stenk izdelali EKO Kekca. Šolarji so na šol-
skem igrišču tekmovali v EKO ŠTAFETI,

barvali cvetlične lončke, posadili nekaj lonč-
nic, barvali klopce ter očistili okolico vrtca in
šole.

”Ohranimo naš planet, ne le za rojstni dan,
pač pa vsak dan podarimo Zemlji darilo tako,
da ločujmo odpadke, zbirajmo odpadni papir -
tako omogočimo rast marsikateremu drevesu,

varčujmo z energijo, pojdimo v vrtec ali šolo
peš in tako dodatno ne onesnažujmo okolja, ne
trgajmo cvetlic - naj rastejo tam, kjer so najlep-
še ... praznujmo vsak dan!” je v imenu organi-
zatorjev prireditve opozorila predsednica
DPM Kranjska Gora Saša Blažič. 

Marjana Ahačič

Ekosreda ob dnevu zemlje

Starejši so tekmovali v eko štafeti in barvali klopce ... ... mlajši pa izdelali eko Kekca.

Pomladne aktivnosti LAS-a
Pri Lokalni akcijski skupini Občine Kranjska Gora so zagnano in

polni elana stopili v letošnjo pomlad. To se kaže predvsem po števil-
nih akcijah, ki so jih že izvedli. Aprila so v Hotelu Larix, ob dnevu
zdravja, pripravili brezplačno plavanje. Z udeležbo so nadvse zado-
voljni, saj je to ugodnost izkoristilo več kot 50 otrok in staršev. 

Na mednarodni dan družine, 15. maja, so v sodelovanju z društvo-
ma prijateljev mladine Kranjska Gora in Mojstrana pripravili družin-
ska izleta. Kranjskogorci so se odpravili v živalski vrt v Ljubljano,
Mojstrančani pa v Avstrijo. Po dva polna avtobusa za vsak izlet priča-
ta, da je zanimanje veliko in da so taki izleti tako staršem kot otrokom
zelo prirasli k srcu. 

LAS pa bo tudi letos financiral počitniške dejavnosti mladih.
Ponudbe so že zbrali, pregledali in finančno ovrednotili, prijavljenim
društvom pa že sporočili, za katere aktivnosti bodo namenili sredst-
va. Tako želijo mladim omogočiti, da počitnice nikakor ne bi bile
dolgočasne.  K. S. 

Dan muzejev v Radovni
Radovna - Ob dnevu odprtih vrat na Pocarjevi domačiji v Zgornji

Radovni so odprli razstavo Ne pozabimo preteklosti, ki jo je pripra-
vilo Združenje borcev za vrednote NOB Dovje - Mojstrana. Kot je

povedala Sonja Mirtič, se je ob lepem sončnem dnevu ob mednarod-
nem dnevu muzejev na Pocarjevi domačiji zbralo veliko ljudi, ki so z
veseljem prisluhnili bogatemu programu mladih umetnikov, si
ogledali razstavo in film pa hkrati še Pocarjevo domačijo. Večino
obiskovalcev je tam najbolj zanimala velika zbirka orodja, ki so ga
izdelali Pocarjevi in ga uporabljali pri kmečkih opravilih. ”Ponosni in
veseli smo, da smo z besedo in sliko zabeležili vsa obeležja v KS
Dovje - Mojstrana in del Gorenjske, ker so padli naši krajani, hrabri
borci,” je o razstavi spregovorila Sonja Mirtič. ”Projekt je bil zelo za-
hteven. Člani ZB za vrednote NOB smo se potrudili, da smo zbrali
dokumentirano gradivo in ga tudi izdali v publikaciji Ne pozabimo
preteklosti. Zavedamo se, da ima gradivo neprecenljivo vrednost, da
smo naredili za kraj nekaj dobrega. Obiskali smo vsa obeležja, se
poklonili žrtvam, zabeležili, kje se nahajajo in koliko jih je. Vse to
smo prikazali na razstavljenih fotografijah.” M. A.

Na Koflerjevem memorialu zmaga domačim 
Mojstrana - Člani Društva GRS Mojstrana so maja pod severno

triglavsko steno v Vratih izvedli tradicionalno, 37. smučarsko tek-
movanje gorskih reševalcev v spomin na odličnega alpinista in reše-
valca Zvoneta Koflerja. Udeležba je bila spet množična, saj je
nastopilo 44 ekip številnih društev gorske reševalne službe iz vse
Slovenije ter iz sosednje Italije in Avstrije. S tamkajšnjimi gorskimi
reševalci Mojstrančani že vrsto let uspešno sodelujejo, tako na reše-
valnih akcijah kot usposabljanjih in druženjih. Poseben čar tega tek-
movanje je ”lov” na povprečen čas vseh nastopajočih ekip. Letos so
se mu na dobro sekundo najbolj približali člani osme domače ekipe
gorskih reševalcev iz Mojstrane v postavi Stanko Šmid, Zoran Matič
in Janez Dolžan. Dobro sta se odrezali še dve ekipi iz občine Kranjs-
ka Gora. Druga ekipa Društva GRS Kranjska Gora v postavi Matevž
Podrekar, Aleš Podrekar in Aleš Robič je zasedla deseto mesto. Peta
ekipa Društva GRS Mojstrana Rajko Lotrič, Vesna Lotrič in Metod
Srečnik pa je zasedla dvanajsto mesto. Tekmovanja se je tudi tokrat
udeležil predsednik glavne avstrijske reševalne zveze Reinhold De-
flinger. Posebej se je veselil uspeha svoje ekipe, saj je zasedla tretje
mesto. J. R. 
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Kranjska Gora - Od 8. maja je v galerijskem
prostoru Liznjekove hiše v Kranjski Gori razs-
tavljena maketa Liznjekove hiše, ki jo je izdelal
dvajsetletni Blaž Križnar iz Doba pri Domžalah.
Na dodanih osmih panojih so predstavljene
posamezne faze njene izdelave. ”Avtor se je
izdelave makete lotil na profesionalen in celovit
način, saj je že leta 2005 izrisal njen načrt po
natančnih meritvah objekta in raziskavah nje-
gove stavbne zgodovine,” pojasnjuje direktorica
Gornjesavskega muzeja Irena Benedičič. ”Za
zaključek srednješolskega izobraževanja in za
pridobitev naziva lesarski tehnik pa je pripravil
še projektno nalogo Problematika izdelave
maket na primeru alpske kmečke hiše, v kateri je

postavil teoretična izhodišča za maketo, ki je
bila dokončana v letu 2008.”

Kot še pojasnjuje Benedičičeva, so makete v
njihovih muzejskih zbirkah, od železarske v
Ruardovi graščini na Jesenicah do Triglavske
muzejske zbirke v Mojstrani, svojevrstna
posebnost. Gornjesavski muzej Jesenice je
namreč naslednik Tehniškega muzeja
Železarne Jesenice, v okviru katerega je delo-
vala tudi maketarska delavnica. ”Mojstrsko
izdelana maketa Liznjekove hiše kot natančna
pomanjšana replika naše stavbne dediščine se
tako uveljavlja kot promocija edinstvene
arhitekture in razkriva bivalno kulturo in ljud-
sko ustvarjalnost naših prednikov.”

V Gornjesavskem muzeju so maketo postavili
na mesto, ki omogoča primerjavo z originalnim
objektom. Ob razstavi je na voljo tudi zloženka,
v katero so zapisali več o alpski kmečki hiši, o
Liznjekovi hiši kot vmesnem členu med tipoma
ziljske hiše na Koroškem in hiše v Gornjesavski
dolini ter o sami maketi. Besedilo je pripravila
etnologinja Zdenka Torkar Tahir v sodelovanju
z Blažem Križnarjem. Razstavo si je moč brez-
plačno ogledati še do 28. junija, vsak dan, razen
ob ponedeljkih od 10. do 18. ure, ob nedeljah pa
od 10. do 17. ure.

Marjana Ahačič

Na ogled maketa Liznjekove hiše
Makete so v muzejskih zbirkah Gornjesavskega muzeja svojevrstna posebnost.

Maketo Liznjekove hiše si je moč ogledati še do konca junija.

Z Julijano na Kredarico
Dovje - Med številnimi dogodki, ki se vrstijo na odru Kulturnega

doma na Dovjem, je v maju veliko pozornost pritegnila prireditev ob
15-letnici Folklorne skupine Julijana s Hrušice. Vodja in kore-

ografinja skupine Sonja Kovač se je odločila, da program plesov, pes-
mi in starih običajev vplete v komedijo člana Dovškega odra Marsela
Gomboca o zgodbah v planinskem domu pod Triglavom. Pester pro-
gram z naslovom Z Julijano na Kredarico je vseboval srečanje
vaščanov na veselici, petje na vasi in prikaz vrnitve Janeza iz
Amerike. Tako folkloristi kot dramski igralci so navdušili gledalce.
Dodajmo, da Folklorna skupina Julijana redno uspešno nastopa na
turističnih in drugih prireditvah v občini Kranjska Gora. J. R.

Pohvala tudi za Slastnega mrliča
Tudi na dovškem odru so se letos domači igralci predstavili s pre-

miero. Uprizorili so igro Slastni mrlič, ki jo je režiral Marsel Gom-
boc. Niso se sicer uvrstili na junijski festival na Dobu, kot njihovi
kolegi iz Kranjske Gore, jim je pa selektor za Gorenjsko Goran
Schmidt kljub temu namenil veliko pohvalnih besed. Med drugim je
zapisal: ”Razveseljivo je, da je Marsel Gomboc kot režiser zbral mla-
do igralsko skupino in z njo pripravil uprizoritev, ki zaradi energije,
prizadevnosti in mladostne prisrčnosti ter veselja do igranja vzbuja
simpatije. Vsak od igralcev se je skrbno in domiselno poglobil v svo-
jo vlogo in jo oblikoval opazno izvirno. Skrbno pripravljena, režijsko
premišljeno vodena in igralsko domiselno oblikovana uprizoritev je
pokazala gledališko nadarjenost in estetski čut.”  K. S. 

w w w . o p t i k a - b e r c e . s i

OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA
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... s temi besedami je gledališki selektor za
Gorenjsko Goran Schmidt za najboljšega
komedijanta razglasil Marka Kodra, ki je letos
s kolegi iz Ta bol’ teatra na oder postavil novo
predstavo z naslovom Voli.

Marko je stari znanec odrskih desk, lahko bi
rekli, da so že skorajda njegov drugi dom. Na vaje
vedno prihaja dobre volje in željan novih
izkušenj. In prav te so ga letos privedle do laskave
nagrade za najboljšo moško vlogo, s kolegi
gledališčniki pa se bo junija predstavil še širnemu
občinstvu na festivalu najboljših na Dobu.

Marko, iskrene čestitke za nagrado. Biti
najboljši med moškimi igralci, ni kar tako.
Verjamem, da je bilo selektorjevo oko strogo.

”Hvala lepa za čestitke. Ja, dobiti nagrado za
najboljšo moško vlogo ni kar tako. To počasi
vedno bolj prihaja v podzavest. Na sestanku za
12. festival gorenjskih komedijantov na Dobu
pri Domžalah, kjer je selektor predstavil
poročilo o prijavljenih in ogledanih uprizorit-
vah za odrasle (25 predstav) za sezono
2008/2009, sem bil prav prijetno presenečen
že nad dejstvom, da je bila naša predstava
izbrana med šest sodelujočih na tem festivalu.
Ko pa je začel z razlago, kako težko je bilo
izbrati glavno moško vlogo in kaj ga je
prepričalo, mi niti na misel ni prišlo, da bi
lahko to bila vloga Clarka in da bom zaslišal
svoje ime. Lahko verjamete, da je selektorjevo
oko vedno strogo in kritično. Presenečenje in
veselje sta bila zato toliko večja in šele zdaj so
prišli tisti pravi občutki, ko se je prva evforija
malo polegla, in ko prihajajo čestitke od pri-
jateljev iz drugih amaterskih gledališč. Moram
priznati, da je kar fino biti v tej koži.”

Je taka nagrada poplačilo za ves trud, ki
ga vložite v eno predstavo?

”Poplačilo za ves vložen trud v predstavo je
že prvi odziv publike ob premieri. Po treh do
štirih mesecih dela je to tisti kamenček, ki pre-
vesi tehtnico na drugo stran, da na odru za-
čnemo uživati. Vsekakor je taka nagrada seve-
da tudi poplačilo za ves vložen trud v predsta-
vo. Pa ne samo zame! To je nagrada za vse
soigralce, režiserja, tehnika, prišepetovalko in
vse ostale, ki so soustvarjali to predstavo, saj

brez njih ne bi nastalo to, kar je. Zato bi rad na
tem mestu izkoristil priložnost in se vsem sku-
paj lepo zahvalil, da smo naredili predstavo, ki
je všečna tako publiki kot stroki, ki spremlja in
ocenjuje naše delo ter konec koncev prinaša
tudi nagrade. Prav tako je ta nagrada priznanje
za celotno društvo, ves igralski kader in vse
predstave, ki so bile do zdaj postavljene na
oder Ta bol’ teatra, našo prejšnjo režiserko in
ostale člane, saj to dokazuje, da dobro delamo,
se učimo, napredujemo in to je samo še stop-
nička več, ki nam bo dala nov zagon in motiv
za delo v prihodnosti.”

Kako težko se je bilo vživeti v dogajanje v
Združenih državah Amerike? V ”Volih” je
dogajanje namreč prestavljeno prav tja.

”Ja, res je prestavljeno, ampak zase lahko
rečem, da vživljanje v samo dogajanje v ZDA
ni bil problem. Težje se je bilo vživeti v samo
vlogo. Dogajanje okoli samih volitev in
metode prepričevanja volivcev ... ne vem, če se
res tako zelo razlikujejo od domače prakse, da
bi bila to toliko težja naloga. Mogoče so samo
malo bolj odprti, kar se morale tiče. Je pa res,
da ima vsaka vloga v tej igri karakterni
preskok in je bilo zato toliko težje postaviti lik
na oder, tako kot si je zamislil režiser in to za-
hteva sama igra.” 

Igra Voli pa ni prva, v kateri ste soustvar-
jali skupaj s kranjskogorskimi gledališčni-
ki. Ste že stari znanec domačih odrskih
desk.

”Ne, ni prva in upam, da ne zadnja. Lahko bi
rekli, da sem star znanec domačih odrskih
desk. Član igralskega ansambla sem od začet-
ka gledališke dejavnosti Ta bol’ teatra v letu
1997, ko smo začeli orati ledino. Mladi in
neizkušeni, a polni entuziazma in zaleta, smo
skozi vsa ta leta pridobivali izkušnje in se učili,
tudi na napakah, rezultati pa kažejo, da smo
bili in smo na pravi poti. Teater niso
posamezniki, ampak ga tvori ekipa. Lahko

rečem, da se je v teh letih izoblikovalo neko je-
dro, ki je nosilec same dejavnosti, znotraj
katerega so se ustvarile prave prijateljske vezi,
zato pa je tudi samo razumevanje in sodelovan-
je toliko lažje. Vsekakor so vrata našega društ-
va odprta za nove člane, ki bi se radi preizkusili
na odrskih deskah ali kako drugače pomagali
pri nastajanju novih gledaliških predstav.”

Znano je, da skupaj s soigralci vse pos-
torite sami. Pravzaprav ste igralci, kostu-
mografi, scenski mojstri ... Je to zahtevno?

”Vse te stvari nam seveda vzamejo dodaten
čas in energijo, ampak ta način dela uporab-
ljamo že od samega začetka in smo ga vajeni.
Sicer je veliko odvisno tudi od režiserja, kako si
vse skupaj zamisli, izkušnje pa nam prav tako
pomagajo, da posamezno predstavo postavimo
s čim manj kompliciranja in seveda, kolikor
nam pač to dopuščajo finance. Tudi na gosto-
vanjih sami postavimo in pospravimo oder, kar
tudi zahteva nekaj časa, na nekaterih odrih pa še
precej iznajdljivosti. Za razliko od nekaterih
drugih društev, ki imajo s sabo pravo ”tehnično
službo”, ki jim pripravi oder, so igralci, kar se
tega tiče, kot profesionalci ... Pridejo in odigra-
jo. Je pa v našem načinu tudi prednost, ker je
zato ekipa manjša in s tem precej lažje usklaje-
vanje pri dogovorih za gostovanja. Še enkrat pa
naj povem, da se ne bomo branili nobene nove
pomoči, tudi kar se tiče tehnike in scene.”

Se v Ta bol’ teatru dogovarjate že za novo
predstavo, v kateri bi igrali? Bomo prihod-
njo sezono dočakali novo premiero?

”V zadnjem času je sicer praksa, da novo
predstavo pripravimo vsaki dve leti, ker ta lju-
biteljska dejavnost - s samo pripravo igre in
vsemi gostovanji - vzame kar nekaj časa. Je pa
res, da so se med nekaterimi člani predstave
Voli pojavile želje in namigovanja, da bi jeseni
začeli pripravo nove igre. A za zdaj okoli tega
poteka le debata.” 

Karmen Sluga

Uživa igralec in uživa publika ...

”Ne glede na to, da je avtor igre po
igralski pomembnosti predvidel kolikor
mogoče enakovredno igralsko zasedbo, je
očitno, da igro kranjskogorskih gleda-
liščnikov nosi Marko Koder kot kandidat
za župana. Ta redka združitev učinkovite
pojave, govorne kulture, prirojenega
smisla za humor in igralskega daru,
sproščenosti, bliskovitih refleksov in
uživanja v igranju z občutkom za mero,
torej okusom, priča o idealnem (lju-
biteljskem) igralcu, ki s temi darovi os-
mišlja tako sebe kakor tudi svoje početje
v socialnem smislu (preprosto povedano:
uživa igralec in uživa publika).”

Goran Schmidt - selektor za Gorenjsko

Marko Koder s soigralci v predstavi Voli
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Srečno pot z motorji
To sta več kot dvesto zbranim motoristom zaželela tudi župnika Franc Urbanija in Janez Avsenik, ki sta na

Dovjem poskrbela za žegenj njihovih jeklenih konjičkov.

Gorski kolesarji za naslov 
evropskih prvakov

Kranjska Gora - Med 12. in 14. junijem bo v Kranjski Gori poteka-
lo Hit Evropsko prvenstvu v spustu z gorskimi kolesi za člane, mla-
dince in veterane. Na prvenstvu v tej vznemirljivi disciplini pričaku-
jejo blizu 300 športnikov iz številnih evropskih držav, pod Vitrancem
pa bodo na svoj račun prišli tudi domači reprezentantje, ki progo vsaj
deloma poznajo z domačih pokalnih dirk. Na doslej znani progi s
štartom na vrhu kolesarskega parka ob zgornji postaji sedežnice Vit-
ranc 1 bodo nastopali le veterani, za člane in mladince pa bo proga
tokrat daljša, s štartom pod zgornjo postajo štirisedežnice Podkoren.
V času prvenstva bo poskrbljeno tudi za obilico spremljevalnih
prireditev. Vrhunca bosta petkova povorka reprezentanc s slovesnim
odprtjem in koncertom skupine Billysi ter sobotna večerna zabava s
skupinami The 80’s Band, Candle with Hair in Arizona Band. Vsi
koncerti bodo v ciljnem prostoru pri gostilni Oštarija. Vstop na vsa
tekmovanja in spremljevalne prireditve prvenstva bo prost. V
neposrednem prenosu bosta nedeljsko člansko dirko prenašala druga
sporeda Eurosporta in Šport TV. 

Prvenstvo pod okriljem Evropske kolesarske zveze (UEC) in Med-
narodne kolesarske zveze (UCI) prireja Fun bike park Kranjska Gora
v sodelovanju s Hitom Alpineo, LTO Kranjska Gora, občino Kranjs-
ka Gora, RTC Žičnice Kranjska Gora, Kolesarsko zvezo Slovenije in
mtb.si. Kot pred prireditvijo poudarjata direktor HIT Alpinee in
predsednik organizacijskega odbora Aleš Topolšek in domači župan
Jure Žerjav, pa je tekmovanje tudi dobra promocija za Kranjsko
Goro, ki je za ljubitelje kolesarstva vedno bolj zanimiva.

Vilma Stanovnik

Poleti v Planici ostajajo športni praznik
Planica - Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih

na planiški letalnici so pred kratkim pripravili zaključno oceno letošn-
jega tekmovanja. Kot ugotavljajo, je bila prireditev uspešna tako v or-
ganizacijskem kot tekmovalnem smislu. V tekmovalnem zato, ker so se
tudi slovenski skakalci, ki prek sezone niso blesteli, uvrščali na najviš-
ja mesta. Njih in ostale najboljše letalce sveta je v Planici podpiralo 64
tisoč gledalcev, saj sta bili znova organizirani dve posamični in ena
ekipna tekma. Organizatorji tudi poudarjajo, da je vse bolj pomemben
delež gledalcev iz tujine, ki je letos presegel 15 odstotkov. Tudi spon-
zorji so Planici stali ob strani, skupaj pa so prihodki v Planici znašali
1.794.000,00 evrov, dobiček pa 18.730,00 evrov. Slovensko smučanje je
dobilo 200.000,00 evrov. Organizatorji pa so te dni že zavihali rokave,
saj Planico drugo leto med 18. in 21. marcem čaka posebna čast, orga-
nizacija svetovnega prvenstva v poletih. V. S.

Košarkarice HIT-a klonile v finalu
Kranjska Gora - V letošnjem finalu državnega košarkarskega pr-

venstva za ženske so se pomerile košarkarice HIT Kranjska Gora in
Merkurja Celje. Slednje so tudi ubranile naslov, odločilno tretjo zmago
pa so po podaljšku slavile v športni dvorani Vitranc. Končni rezultat v
zmagah je bil 3:1 (74:79, 43:71, 73:65, 63:71) za Celjanke. ”Priznati je
treba, da so bile Celjanke boljše. Kar se tiče naše ekipe, pa smo imele
smolo s poškodbami, poleg tega tudi ne ravno sreče s tujimi igralkami,
ki bi morale pokazati več. Glede na to je naša gladka uvrstitev v finale
dober rezultat. Ob tem bi pohvalila predsednika kluba, organizacijo,
razmere za delo v Kranjski Gori so odlične,” je po finalu povedala
Radovljičanka Sabina Felc, s štiridesetimi leti najstarejša igralka pri
HIT-u, ki pa je sezono zaključila s poškodbo kolena. M. B.

Dovje, Kranjska Gora - Drugi konec tedna
v maju so se motoristi zbrali na sedaj na že tra-
dicionalnem 5. srečanju članov IPA (Medna-
rodno policijsko združenje) moto klubov Slo-
venije, ki ga je pripravil IPA - RK Gorenjska. 

Kljub temu da se policisti in njihovi prijatelji
skušajo po cestah voziti čim bolj varno in biti
zgled drugim, pa seveda na cesti vedno potrebu-
jejo tudi nekaj sreče in blagoslova. Ob srečanju
na zgornjem Gorenjskem sta tako za žegenj na

Dovjem poskrbela domači župnik Franc Urba-
nija in nekdanji župnik v Kranjski Gori Janez
Avsenik, ki se je sicer preselil v Mengeš. Poleg
obeh župnikov so srečo na cesti zbranim zažele-
li tudi predsednik IPA - RK Gorenjska Boštjan
Knific, župan Jesenic in poslanec Tomaž Tom
Mencinger, župan Žirovnice Leopold Pogačar,
podžupan Kranjske Gore Blaž Knific, predsed-
nik IPA Slovenije Simon Švarc in predstavnik
Policijske uprave Kranj Andrej Zakrajšek.

Žegnju je sledila promocijska vožnjo prek
meje v Italijo, Avstrijo in nazaj v Kranjsko
Goro, udeležence srečanja, med njimi je bil
tudi policist in slovenski rekorder v smučar-
skih skokih Robert Kranjec, pa je na pot pope-
ljal komandir postaje Prometne policije Kranj
Jože Pasar. Srečanje se je zaključilo v Kranjski
Gori, kjer so motoristi uživali na pomladanski
”plaži”. 

Vilma Stanovnik

Na Dovjem sta župnika Franc Urbanija in Janez Avsenik žegnala jeklene konjičke. Skakalec Robert Kranjec ter predsednik IPA RK Gorenjska Boštjan Knific



Je Planica res naša?
Drugi del.

V marčevski izdaji Zgornjesavca
sem zasledil članek Alenke Peter-
nel, ki se sprašuje o tem, ali je
Planica res naša. Glede na to, da
sva predstavnika iste generacije
zdaj že ne več tako rosno mladih,
ki smo rasli gor in žulili klopi v
naši??? Zgornjesavski dolini, sem
se odločil, da njenemu pisanju še
sam dodam svoje videnje na zame
še vedno prekrasno Planico. Tisti,
ki me poznajo, vedo, da se ukvar-
jam z napovedovanjem prireditev
in da se je moje prvo resno napo-
vedovanje zgodilo prav v Planici.
Zato jo imam pač zeloooo rad.

Res je, da sem ob svojih začetkih
imel več možnosti kot ostali prav
zaradi tega, ker sem domačin, am-
pak res je tudi, če bi bilo moje zna-
nje vprašljivo, si podajanja metrov
in drugih informacij zvestim obis-
kovalcem Planice niti ne bi več za-
služil. Sploh pa ne deset let.

Za mano sta tudi dve sezoni lige
EBEL in kar nekaj ur za mikrofo-
nom Radia Triglav. Moj največji
uspeh pa je napovedovanje svetov-
nega prvenstva v češkem Liberecu,
ki se je končalo 1. marca. Plani-
ca??? Kot kaže, so moje kvalitete
za bodoče opravljanje dela, ki ga
obožujem, zelo vprašljive, seveda
za določene ljudi, ki pa imajo v
Planici vso oblast. Mogoče pa je
zdaj ravno to, da sem domorodec,
razlog, da počasi in vztrajno priha-
jam na stranski tir. Že lani se je v
Planici začelo, letos pa nadaljevalo
in tudi končalo. Rezanje namreč. 

Ko sem letos zaključil delo urad-
nega napovedovalca SP-ja v Libe-
recu, sem pač mislil, zdaj sem pa ja
dovolj dober, da svoje delo opravim
tudi doma. Ne, ne - Bokš pa ne, je
treba uvoziti dva Kranjčana, kate-
rih znanje angleškega jezika naj
ocenijo drugi, predvsem publika. In
tako se je moje napovedovanje več-
jih prireditev doma zaključilo, na

pokalu Vitranc pa tako ali tako ni-
koli nisem imel nobenih možnosti.

Je pač v naši dolini tako, Karen-
ci so dober primer. Na pošten in
srčen način se borijo za nekaj svo-
jega, potem pa jih mestna gospo-
da v enem izmed časopisov raz-
glasi za ksenofobe. 

Posledic svojega pisanja se ne bo-
jim, ker mi zdaj določeni ne bodo
mogli več škoditi, drugo leto, ko je
v Planici svetovno prvenstvo, bom
pač opravljal druga dela, še bi rad
ostal v Planici, ker jo imam rad.
Mogoče bom uporaben v tekmoval-
ni vasi, ali pa bom prosil Iča, da me
uvrsti med svoje ˝specialce˝. Plani-
ce vsekakor ne bom zapustil zaradi
mikrofonskih komolčkarjev.

Alenka, če ti je zaenkrat dovolj
en odgovor, se boš morala zado-
voljiti z mojim.

Ne, Planica ni več naša. Bo treba
poizkusiti kje drugje, na Jesenicah,
Bledu, v Harrachovu, Liberecu ...
Pa še kaj se bo našlo. Zahvaljujem
pa se za zaupanje osebju LTO-ja
Kranjska Gora, TD Kr. Gora in
Rateče ter Casinoja Larix, da še
cenijo moje delo. Pa še kdo bi se
našel. Gasilci naše doline, na pri-
mer. In to kljub temu, da sem ”ta
damač”. Obenem bi se rad zahvalil
vsem Bokšem, Karencem, Barov-
cem, Rutarjanom in Mojstranča-
nom, ki jih srečujem po naši mali
dolini in mi izrekajo svoj glas pod-
pore. Hvala vsem skupaj in vsako-
mur posebej, če bom s svojim zna-
njem prišel še na kakšno tekmova-
nje, bo del zaslug tudi vaš. Vsi smo
mali, ampak trdi ljudje, zato se ne
damo kar tako. Pa še to, edini član
OK, ki ga je zaskrbelo za domače-
ga možička, je bil Robert Kerštanj,
pa še njega so po dolgem boju z
njim ugasnili. Hvala, Robi.

In kot je enkrat vprašal moj ko-
lega iz Podkorena! Kaj je to? Na
A se začne pa nad nami leta? ˝AB-
VAK˝-ja je ˝abvak˝, pa še zelo črn
povrhu.

Držte se.
Bojan Makovec, Rateče

40-letnica ustanovitve
vrtca v Kranjski Gori
Ko sem dobila vabilo na prosla-

vo 13. marca 2009, sem se dogod-
ka zelo razveselila. Zaradi službe-
nih obveznosti sem proslavo za-
mudila skoraj 50 minut, pa sem
kljub temu videla dovolj in še pre-
več, da sem si lahko ustvarila po-
polnoma stvaren vtis. Na kratko.
Bila sem razočarana. Večino vse-
bin so namreč izvajale že vzgojite-
ljice ob ustanovitvi vrtca. Kar
vprašajte svoje stare mame, če mi
ne verjamete. Morda je bila pro-
slava čustveno razvnetim mami-
cam, katerih otroci so nastopali,
všeč, a gledano z očmi nekoga, ki
je pričakoval proslavo, ki bo obe-
ležila 40 let delovanja vrtca, še
daleč ni ugodila pričakovanjem.

Moja kritika se nanaša na vsebi-
no proslave. Na proslavi so nasto-
pali samo otroci. Napaka. Ob
tako pomembnem praznovanju bi
morale vzgojiteljice in pomočnice
prevzeti glavno vlogo na odru. Ob
opazovanju programa se mi je po
glavi kar zavrtel film, koliko zani-
mivega, zabavnega bi lahko de-
lavke vrtca prikazale na odru.
Sama sem vsa leta dela (17 let)
pridno zapisovala anekdote, ki so
se mi zgodile pri delu z otroki.
Verjamete, da mi je program za iz-
vedbo proslave res dobesedno
skakal iz glave? Upam, da so se iz
svojih napak izvajalke proslave
kaj naučile in bodo naslednjemu
podobnemu dogodku namenile
več časa.

Ne morem dojeti, da sta ravnate-
ljica Cvetka Pavlovčič in vodja
vrtca Franja Krevzel pri pripravi
na proslavo ”pozabili” na vse ne-
kdanje delavke in delavce, ki smo
tudi pustili svojo energijo v pros-
torih vrtca Kranjska Gora. Pre-
pričana sem, da bi katerakoli z ve-
seljem pomagala s kakšno idejo,
nasvetom, skupaj bi hitreje in laž-
je obudili zanimive spomine na
skupno delo z otroki. In zdi se mi
pravzaprav nedopustno, da so iz
cele ”zgodbe” spustili prvi vzgoji-
teljici, ki sta pred 40 leti sprejeli
prve najmlajše varovance. To sta
bili Martina Knez in Nada
Plavčak-Detela. 

Naj se še malo dotaknem Zbor-
nika, ki so ga izdale delavke ob
40-letnici ustanovitve vrtca. 

Posvečen naj bi bil 40-letnici de-
lovanja vrtca v Kranjski Gori, a v
zelo lični in na pogled zelo prijet-
ni brošuri ni ne duha ne sluha o
delavcih, ki smo tudi delali v vrt-
cu Kranjska Gora. V teh 40 letih
se je v prostorih vrtca Kranjska
Gora, ki je pod istim vodstvom ka-
kor OŠ, zamenjalo poleg vzgojite-

ljic in pomočnic še lepo število
ravnateljev, pisarniških delavcev,
socialnih delavcev, kuhinjskega
osebja, snažilk, pa hišniki ... in vsi
ti - mi - imamo svoja imena in pri-
imke in si zaslužimo biti omenjeni.
Drage ustvarjalke ”zbornika”,
naj vas prijazno spomnim, da so
zgodovino vrtca pisali živi ljudje.
In če česa ne vemo oziroma se ne
spomnimo, lahko vprašamo ose-
be, ki vedo. Z veseljem bi vam po-
magali in tako vsebino prispevka
z naslovom ”Zgodovina vrtca”
naredili bogatejšo in zanimivejšo. 

S tem pisanjem nimam namena
nikogar žaliti, še manj prizadeti.
Nastalo iz moje lastne potrebe, da
povem, kakor sem občutila celo-
tno dogajanje v dvorani, ter ob
prebiranju brošure.

Vsem vzgojiteljicam želim veliko
ustvarjalnega poleta in da bi si
upale že končno pokukati iz zapra-
šenih vsebin ter našim novodobnim
modrim otrokom začele trositi vse-
bine, ob katerih bodo lahko srečni
razvijali ljubezen do sebe ...

Z ljubeznijo in globokim spošto-
vanjem do dela z otroki!

Metka Frelih

Občinska cesta v pravljični de-
želi. Kot da Podkoren ni v občini
Kranjska Gora ... 

Ker cesta vodi v tako imenovano
počitniško naselje (20 hiš), se
včasih zdi, da se je vmešala kse-
nofobija.

Silvo Kristan
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Prireditve v občini Kranjska Gora
Junij 2009
12. 6. 2009 - 14. 6. 2009 
Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarskem spustu 2009
Petek, 12. junija, 19:00-01:00
Uvodna slovesnost prvenstva 
DJ Mac Show 
Koncert skupine Billysi 
80’s Night (Disco Kompas)
Beer Night (Pub Legende, Grand Hotel Prisank)

Sobota, 13. junija, 14.30-01.00
Evropsko prvenstvo v spustu za kategorije masters
Razglasitve zmagovalcev EP za kategorije masters 
Open air party s skupinami The 80’s Band, Candle with Hair, Arizona Band 
Greatest Hits Night (Disco Kompas)
Beer Night (Pub Legende, Grand Hotel Prisank)

Nedelja, 14. junija, 11.00-20.00
Evropsko prvenstvo v spustu za kategorije mladinke, mladinci, članice, člani elite
Prenos na Eurosport 2 in Šport TV - Š 2
Razglasitve zmagovalcev EP mladinci in elite 
Summer Party z DJ Macom 
Party z DJ Macom 
Kje: Ciljni prostor, pred gostilno Oštarija, Kranjska Gora
Več: www.kranjska-gora.si

12. junija 2009 
Dotik kresne noči - predstava
Kdaj: 19.00
Kje: Kulturni dom, Dovje

12. junija 2009 
Billy’s - koncert
Kdaj: 20.30
Kje: Restavracija Oštarija, Kranjska Gora

20. junija 2009 
Odprtje poletne sezone
Martin Krpan - tekmovanje za najmočnejšega Slovenca 
The Angee band
Tradicionalno odprtje poletne sezone. Program ob tej priložnosti bo zanimiv in 
namenjen vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših. 
Kdaj: 18:00
Kje: Kranjska Gora

21. junija 2009 - 28.0 junija 2009 
8. Kekčevi dnevi

Nedelja, 21. junija 2009
Odprtje Kekčevih dnevov, 15:00-19:00
• Nastop mažoretk,
• Ritem otroškega sveta (vodena plesno glasbena animacija za otroke),
• Gledališka predstava Krava Rozmari. 
Lokacija: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
Cena: Brezplačno

Ponedeljek, 22. junija 2009
Besna Pehta, 16:00-19:00
Kekec spoznava Kranjsko Goro z ”besno Pehto”
Zborno mesto: TiC, Kranjska Gora
Cena: 5 EUR 

Torek, 23. junija 2009
Kekčeva dežela, 16.00-18.00
Zborno mesto: Agencija Julijana, Kranjska Gora
Prijave: TiC, Kranjska Gora
Cena izleta: 5 EUR 

Sreda, 24. junija 2009
Škratova dežela, 16.00-18.00
Zborno mesto: Tic, Kranjska Gora
Prijave: Tic, Kranjska Gora
Cena izleta: 5 EUR 

Četrtek, 25. junija 2009
Po poteh Triglavskih pravljic, 16.00-18.30
Zborno mesto: TiC, Kranjska Gora
Cena izleta: 5 EUR 

Petek, 26. junija 2009
Pasje popoldne, 16-00-19.00
Program: Prvič v Sloveniji se bodo na istem mestu predstavile zanimive in atrak-
tivne kinološke dejavnosti. Vodniki in spretni športni psi, kužki, ki s svojimi skrb-
niki opravljajo terapevtsko delo, in pravi reševalci z reševalnimi psi.
Lokacija: Gostilna Oštarija, Kranjska Gora
Cena: Brezplačno 

Sobota, 27. junija 2009
Pocarjeva domačija, 14.00-18.00
Obisk Pocarjeve domačije; ogled Pocarjeve domačije, otroške ustvarjalne delavnice 
Izvajalec programa: TNP
Zborno mesti: TiC, Kranjska Gora
Cena: 5 EUR 

Nedelja, 28. junija 2009
Kekčev piknik, 10.00-19.00
• Nastop čarovnika, 
• Otroška predstava Lovec Jaka, 
• Otroška predstava Pujsek Papi, 
• Animacija, 
• Otroške delavnice,
• Koncert otroške skupine Foxy teens. 
Lokacija: Gostilna Oštarija, Kranjska Gora
Cena: Brezplačno 
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kje: Kranjska Gora

24. junija 2009 
Proslava ob dnevu državnosti
Informacije: KPD Josip Lavtižar (Stane Jakelj 041/756 913)
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

25. junija 2009 
˝4. Andejčkov tek˝ - 15. tek na Vršič
Tradicionalni tekaški vzpon iz Kranjske Gore (810 m.n.m) na vrh prelaza Vršič
(1611 m.n.m) 
Informacije: TD Kranjska Gora (samo.zidan@gmail.com)
Kdaj: 10:00
Kje: Kranjska Gora

27. junija 2009 
Poletni kulturni dan na Pocarjevi domačiji
Kolesarski izlet, otroške delavnice, predstavitev domače obrti, brezplačni vodeni
ogledi in slovesno odprtje s kulturnim programom, ter odprtje razstave. 
Informacije: triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
Kje: Radovna

7. junija 2009 - 04. julija 2009 
In line hokejski Tabor Anžeta Kopitarja
Na taboru bodo imeli udeleženci vpogled v življenje profesionalnega hokejista. Po-
leg klasičnih treningov hokeja bodo spoznali, kaj vse bodo morali prehoditi na svo-
ji poti do članskih ekip. Kaj vse je moral narediti, se naučiti Anže, bodo lahko slišali
iz prve roke, skupaj z njim spoznavali trike, ki ločijo zvezdnika NHL-a od ostalih
hokejistov. 

Več Informacije: emir.haskic@hitholidays-kg.si






