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Tudi Kranjska Gora v projektu DELTA 
Občina Kranjska Gora je kot ena od petih slovenskih

lokalnih skupnosti k projektu DELTA pristopila, ker ta
ponuja pomoč pri reševanju težav zaradi neenakomer-
no, sezonsko porazdeljenih prometnih viškov na dolo-
čenem območju. 

Projekt povezuje interesne skupine, oblikovalce poli-
tike, strokovnjake, predstavnike regionalnih in lokalnih
vladnih agencij, z željo opredeliti in spodbuditi traj-
nostne in učinkovite rešitve. Glavni izdelek bo pred-
stavljen v obliki Instrumenta za podporo odločanju lo-
kalnim prevoznim ali drugimi agencijam, ki bodo z
njegovo pomočjo lahko hitreje začele uporabljati raz-
lične tehnike in strategije, s katerimi bi lahko zmanjša-
li nepotrebna potovanja, ustvarili učinkovite multimo-
dalne rešitve med lokalnimi prevoznimi sredstvi in po-
večali uporabo njihovih virov.

Kot je pojasnil Jernej Hribar iz podjetja BDO Sveto-
vanje, d. o. o., ki je eden od dveh slovenskih partner-
jev, v projektu, ki ga Evropska skupnost sofinancira
prek 7. okvirnega programa, sodeluje še enajst partner-
jev iz osmih evropskih držav, s svojimi podatki o pro-
metnih viških pa tudi pet slovenskih občin. M. A.

Kakih dvajset konjenikov se je dopoldan
zbralo v Podkorenu pri domačiji Rasinger, od
koder so krenili proti Kranjski Gori. Na poti so
jih spremljali navdušeni ljubitelji konjeništva
in številni naključni obiskovalci, opoldne, ko
so prispeli v Kranjsko Goro, pa se je srečanje
ob bogatem programu nadaljevalo pred restav-
racijo Oštarija. 

Prireditve, ki v Kranjsko Goro privabljajo obis-
kovalce od blizu in daleč, pa bodo pestre tudi v
prihajajočih mesecih. Tako bodo že sredi junija
pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije
v Kranjski Gori potekalo športno srečanje za-
mejskih Slovencev. Čas od 26. junija do 4. juli-
ja, takoj ko se konča šolsko leto in se začnejo
poletne počitnice, bo tradicionalno posvečen
najmlajšim, saj se bodo tudi letos lahko zabava-
li na Kekčevih dnevih. Organizatorji tudi to-
krat, že deveto leto zapored, obljubljajo privla-
čen in bogat program prireditev in animacij, na-
menjen vsem družinskim članom. ”Rdeča nit
programa so pravljični junaki iz Kekčeve deže-
le, Škratove dežele in dežele Triglavskega po-
gorja, ki skrbijo za veliko dobre volje,” so spo-
ročili iz lokalne turistične organizacije.

”Od julija do konca avgusta spet pripravlja-
mo Festival pod Vitrancem, poletne priredit-
ve. Letos bomo gostili več znanih izvajalcev:
Alenko Gotar, Nino Strnad, Jadranko Juras,
Izidorja Erazma Grafenauerja, Matjaža Ro-
bavsa, Slovenski oktet, Jaka Kerna, TAngels

in še številne druge. Prav tako bodo preko po-
letja potekale tradicionalne športne prireditve:
25. junija Andrejčkov tek na Vršič, 15. avgu-
sta Kranjskogorska desetka (tek do Rateč in
nazaj) ter 4. septembra kolesarska dirka Juriš
na Vršič,” napoveduje direktorica LTO Mir-
jam Žerjav. ”Pozno poleti se bodo odvile tudi
vse tradicionalne etnološke in kulturne prire-

ditve: 15. avgusta Vaški dan v Ratečah, 20. in
21. avgusta Škerlovi dnevi ter 27. do 29. avgu-
sta Aljaževi dnevi v Vratih. 7. avgusta bo ob
občinskem prazniku v Mojstrani otvoritev
Slovenskega planinskega muzeja, 12. septem-
bra pa tradicionalno Srečanje treh dežel na
Tromeji.”

Marjana Ahačič

Srečanje konjenikov, uvod v poletje 
Prvo majsko nedeljo so se na pot od Podkorena do Kranjske Gore odpravili konjeniki. 

Konec meseca Kekčevi dnevi.

Na prvo majsko nedeljo so se na pot med Podkorenom in Kranjsko Goro odpravili konjeniki. / Foto: Anka Bulovec

OBMOČNO ZDRUŽENJE OBČINA POLICIJSKO VETERANSKO
ZGORNJA GORENJSKA KRANJSKA GORA ZDRUŽENJE SEVER 
OBČINSKI ODBOR OZVVS OBČINSKI ODBOR
KRANJSKA GORA KRANJSKA GORA

VABILO na pohod in srečanje

Občina Kranjska Gora, OOZVVS Kranjska Gora in PVZ SEVER vabijo vse veterane in
občane občin Zgornje Gorenjske na pohod, občinsko proslavo in srečanje v okviru
praznovanj samostojnosti Slovenije.

Slovesnost se bo začela 19. junija 2010 ob 7.30 s tradicionalnim pohodom z mejne-
ga prehoda Korensko sedlo na mejni prehod Rateče preko Tromeje. (Lažji pohod,
približno 2,5 ure, priporočamo v vojaški uniformi, če jo imate.)

Ob 11. uri bo slovesnost, na kateri bo obiskovalce nagovoril župan občine Kranjska
Gora g. Jure Žerjav.

Sledi kulturni program.

Podelitev priznanj posameznikom, ki so s svojimi dejanji nesebično pomagali v letu 1991.

Pridružili pa se nam bodo tudi veterani sosednje Avstrije in Italije.

Sledi druženje ob vojaški malici in pijači.

VETERANSKI POZDRAV!

OBČINA KRANJSKA GORA PREDSEDNIK OOZVVS PREDSEDNIK OO PVZ
ŽUPAN KRANJSKA GORA SEVER KRANJSKA GORA
Jure Žerjav Tomaž Lavtižar Alojz Mesojedec
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Spoštovane 
občanke in občani!

Tokratni uvodnik začenjam z novico, da je
družba Comett domovi, d. o. o., pridobila
gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za
ostarele v Kranjski Gori. Gre za pomemben
korak na poti do izgradnje doma, katerega
temelj je bil postavljen s podpisom pisma o
nameri med koncesionarjem in Občino
Kranjska Gora pred štirimi leti. V izvedbo pa
gredo tudi druge, v občinskem proračunu
načrtovane investicije. Za prvo fazo obnove
osnovne šole Josipa Vandota v Kranjski Gori
je že izbran izvajalec in gradnja se bo začela
takoj, ko otroci zapustijo šolske klopi in odi-
dejo na zaslužene počitnice. Do konca junija
naj bi bila gotova tudi kolesarska pot med
državno mejo z Italijo in cesto v Planico.
Moja želja je, da se na odprtje kolesarske
poti do Trbiža, 27. junija, zapeljemo že po
novi asfaltni prevleki. Z drugimi investicija-
mi v občinske ceste in vodohran pa čakamo
do prejema sklepa vlade o sofinanciranju.
Kot vsako leto nekoliko zamujajo, posledica
pa je premikanje gradenj v pozno jesen. Kar
nekaj je letos tudi državnih investicij v naši
občini. Ureditev Save Dolinke v Mojstrani in
gradnja novega mostu čez Bistrico sta v za-
ključni fazi. Končno pa je stekla tudi rekon-
strukcija najbolj uničenega dela državne ce-
ste med Hrušico in Mojstrano. 

V uporabo je bila že predana brv čez Savo
v Gozd-Martuljku, ki so jo Rutarjani upravi-
čeno zelo pogrešali, in novo večnamensko
igrišče. Obisk mladine na igrišču pa je samo
dokaz več, da je bilo igrišče nujno potrebno
zgraditi.

Ker pa ni vse v investicijah, ki predstavlja-
jo samo nujen pogoj za to, da se določene de-
javnosti lahko odvijajo, bom ta uvodnik skle-
nil s čestitko košarkaricam za osvojeni na-
slov državnih prvakinj in posebno pohvalo
Franji Krevzl in Kekcem iz kranjskogorskega
vrtca za sodelovanje v projektu ”Otroci in
turizem.” Predstavitev in pogostitev v hotelu
Larix je bila res prisrčna, le povabljenih go-
stov je bilo bolj malo. Žal!

Župan Jure Žerjav

Krajani Gozd-Martuljka in Srednjega Vrha
so pred devetimi leti sklenili, da ustanovijo
svojo krajevno skupnost in v spomin na to od-
ločitev vsako leto 15. maja obeležijo praznik
krajevne skupnosti. Tokrat s kar dvema prido-
bitvama: večnamenskim igriščem in novim
mostom čez Savo. Staro brv je namreč v lan-
skih septembrskih poplavah narasla Sava tako
poškodovala, da jo je bilo potrebno zgraditi za
novo; občina Kranjska Gora je za investicijo
namenila 70 tisoč evrov, ob pomoči podjetja

GG Bled pa jo je postavilo Podjetje za urejanje
hudournikov. Župan Jure Žerjav je prepričan,
da bo nova brv zdržala tudi tako imenovane
stoletne vode, pa čeprav se te, kot je dejal ob
odprtju, v zadnjem času pojavljajo skoraj na
vsakih nekaj mesecev. 

Slovesnost se je nadaljevala nekaj sto metrov
naprej, kjer so odprli še novo večnamensko
igrišče. Upravljalo ga bo domače planinsko druš-
tvo, občina pa je zanj namenila 50 tisoč evrov. 

Marjana Ahačič

Nov most in igrišče 
V  Gozd-Martuljku so praznik krajevne skupnosti obeležili z odprtjem

nove brvi čez Savo in prenovljenega večnamenskega igrišča.

Staro brv je ob poplavah septembra lani narasla Sava tako poškodovala, da so morali na njenem mestu 
postaviti novo.

Dve odprtji v enem dnevu: župan Jure Žerjav je 
prerezal trak na vhodu v novo igrišče.

Pred mladino sta novo igrišče preizkusili še dve 
domačinki; pravita, da bo kar dobro ...
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Septembra bo minilo pet let, odkar so v cen-
tru Kranjske Gore odprli dvorano Vitranc. S fi-
nančno pomočjo Evropske skupnosti in države
sta jo zgradila sedanja največja solastnika, ob-
čina Kranjska Gora in družba Hit Alpinea. Ob-
čina ima v podjetju Infrasport, ki upravlja z ob-
jektom, 51-odstotni lastniški delež, družba Hit
Alpinea, ki je z 48 odstotki drugi največji last-
nik. V petih letih so se v dvorani odvile števil-
ne športne in kulturno zabavne prireditve. Di-
rektor podjetja Infrasport Silvo Poljanšek je
zadovoljen, ker so ves čas dobro poslovali.
”Verjamem, da bo ob sodelovanju obeh druž-
benikov tako tudi v prihodnje; če bo zasede-
nost dvorane dobra, pričakujejo pozitiven re-
zultat tudi v letu 2010.”

Pravi, da je dogajanje na kulturno-zabavnem
področju pestro vse leto, športniki, ki v Kranj-
sko Goro prihajajo na priprave, pa jo uporablja-
jo predvsem v poletnih mesecih. ”Morda smo
premalokrat poudarjali, da je namenjena tudi
domačinom, ki jo uporabljajo manj, kot bi si že-

leli. Verjetno predvsem zato, ker jo kot gospo-
darski subjekt oddajamo po ekonomski ceni, ta
pa je odvisna tudi od števila ur najema.”

V dvorani je dovolj prostora za sedemsto gle-
dalcev na športnih prireditvah, na kulturno za-
bavnih jih je bilo že blizu 1500. Prilagojena je
invalidom; prav zato so v Kranjski Gori pred
leti lahko gostili evropsko prvenstvo v namiz-
nem tenisu. Sicer pa je idealna za priprave
športnikov, saj ima odlično infrastrukturo.
”Klima je idealna, v bližini je dovolj kvalitet-
nih hotelov z izvrstno ponudbo storitev, sama
destinacija ima imidž turistično-športnega cen-
tra. Dvorana je primerna za večino ekipnih
športov: košarko, odbojko, nogomet, mali no-
gomet, floorball, ter tudi za individualne: na-
mizni tenis, badminton, ples, gimnastiko in bo-
rilne športe. Tudi za kulturno zabavne in dru-
ge prireditve smo dobro opremljeni: imamo
dovolj velik oder, pa stole in celo banketno
opremo z mizami za sedemsto ljudi,” je zado-
voljen Poljanšek.                  Marjana Ahačič

Pet let dvorane Vitranc
Koncerti in zabavne prireditve, športna tekmovanja in treningi za 
vrhunske športnike ter rekreativna dejavnost za ljubitelje športa.

Delavec umrl 
zaradi legionele

Konec aprila je zaradi legionarske pljučni-
ce umrl Mojstrančan, delavec hotela Alpina.
Štiriinštiridesetletni delavec kranjskogorske
hotelske družbe Hit Alpinea je za posledica-
mi legionelske pljučnice umrl konec aprila.
Hotel Alpina, v katerem je pokojni opravljal
vzdrževalna dela, do nadaljnjega ostaja zaprt.
Končni izvidi analize pitne vode Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj, ki so jih odvzeli
kmalu po tragičnem dogodku, so namreč po-
trdili prisotnost bakterij vrste legionela v
vseh enajstih analiziranih vzorcih hladne
vode, a v zelo različnih koncentracijah.

”Kar se je zgodilo, je izjemna tragedija za
družino, pa tudi za družbo, saj je bil pokojni
sodelavec v kolektivu izjemno priljubljen in
pri nas zaposlen kar sedemnajst let,” je tra-
gične dogodke komentiral direktor družbe
Hit Alpinea Miran Čurin. ”V skladu z za-
htevo zdravstvene inšpekcije izvajamo vse
naložene ukrepe: kloriranje, toplotne šoke,
dezinfekcijo pip in podobno. Trenutno čaka-
mo na končne rezultate meritev za vse ostale
naše hotele, za katere smo takoj, ko smo iz-
vedeli za sum legionele v Alpini, zaprosili
sami. Prvi izvidi kažejo, da je stanje drugod
dobro,” je še povedal. 

Kot je pojasnil Gaber Šuštaršič, vodja
kranjske enote zdravstvenega inšpektorata,
so odgovorne v podjetju takoj po opravlje-
nem inšpekcijskem nadzoru 28. aprila zadol-
žili, da izvajajo vse ukrepe v vodovodnem
omrežju hotela Alpina, upoštevati pa morajo
tudi vse zaščitne ukrepe za zdravje delavcev,
ki opravljajo dela pri odpravi legionele v ho-
telu. Dodal je še, da so opravili inšpekcijske
preglede tudi v vseh drugih hotelih Hit Alpi-
nee in podjetju preventivno naložili izvajanje
ukrepov za preprečevanje razmnoževanja le-
ginonel v vodovodnih omrežjih vseh drugih
hotelov. Izvajanje ukrepov bodo na zdrav-
stvenem inšpektoratu še spremljali. 

Hotel Alpina je bil zaradi manjšega povpra-
ševanja sicer že od začetka aprila zaprt, v
tem času pa so v njem izvajali redna vzdrže-
valna dela. Odpreti so ga nameravali sredi
maja, a bodo z odprtjem počakali, vse dokler
ne bodo imeli zagotovil, da je voda v njem
neoporečna, česar pa, kot pravi Čurin, ni pri-
čakovati pred 1. junijem. 

Marjana Ahačič

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

Oku l i s t i čna  ambulant a  Ber ce

J E S E N I C E

Gasilska zveza Kranjska Gora je prejšnjo so-
boto pri stari vojaški karavli na Dovjem pripra-
vila tekmovanje mladine GZ Kranjska Gora.
Kot je sporočil predsednik občinske gasilske
zveze Robert Plavčak, se je tekmovanja ude-
ležilo kar triintrideset ekip, skupaj torej 99
mladih gasilcev. ”Tekmovanje je potekalo v
prijetnem vzdušju, dobrem razpoloženju sode-
lujočih in mentorjev vseh ekip, ki so spodbuja-
li svoje tekmovalce, z namenom, da bi dosegli
čim boljši rezultat.”

Mladi gasilci so tekmovali v treh starostnih
skupinah. ”Mlajši pionirji so morali v čim kraj-
šem času rešiti tri naloge: zbijanje tarče (vaja z
vedrovko), vezanje vozlov in prenos vode ter v
teoretičnem delu odgovoriti na vprašanja iz
prve pomoči,” je pojasnil Nace Šubic, pred-
sednik mladinske komisije pri GZ Kranjska
Gora. Za starejše pionirje so nalogam dodali še
spajanje cevi na trojak in povijanje 15-metrske

cevi, mladinci pa so imeli dodatno teoretično
nalogo s področja preverjanja znanja o požarih
v naravi. Rezultati: Med mlajšimi pionirji je
zmagala ekipa Mojstrana 1, drugo mesto je za-
sedla Kranjska Gora 3 in tretje mesto ekipa
PGD Gozd-Martuljek. Med mlajšimi pionirka-
mi so bile prve gasilke iz PGD Podkoren, dru-
ga je bila ekipa PGD Dovje 2, tretja pa Dovje
1. Med starejšimi pionirji je prvo mesto zasedla
ekipa Kranjske Gore, drugo mesto Rateče -
Planica 2 in tretje mesto Gozd-Martuljek, med
dekleti je bila najboljša ekipa starejših pionirk
Dovje 1 in druga ekipa Dovje 2. Najboljši med
mladinci so bili fantje iz ekipe Kranjska Gora
2, drugo mesto je zasedla ekipa Podkoren in
tretje mesto Rateče-Planica. Med mladinkami
je tekmovala le ekipa PGD Dovje. Prvi dve
ekipi v vsaki kategoriji odhajata na regijsko
tekmovanje, ki bo 12. junija v Prebačevem pri
Kranju in ga organizira GZ Kokra. M. A.

Mladi gasilci so tekmovali

Na sobotnem tekmovanju na Dovjem se je pomerilo 33 ekip mladih gasilcev.
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Začeli s poletnimi aktivnostmi
Sredi meseca odprli kolesarski park in poletno sankališče; zimsko sezono zaključili s številnimi priznanji.

Sredi meseca so kranjskogorski žičničarji 
začeli s poletnimi aktivnostmi. Odprli so kole-
sarski park, poletno sankališče Besna Pehta, 
tobogan Bedančeva drča, pa izposojevalnico
kolesarske opreme ter okrepčevalnici na vrhu
Vitranca 1 in Vitranca 2. Naprave bodo do 25.
junija obratovale od petka do nedelje od 9. do
17. ure, od 26. junija do 12. septembra pa vsak
dan od 9. do 17. ure. Ob koncih tedna bodo
obratovanje podaljšali do 19. ure. Novost v le-
tošnji poletni sezoni je otroški kolesarski park
poleg vstopne postaje sedežnice Vitranc 1. ”Park
je namenjen otrokom od 4. leta starosti, opremljen

bo s tridesetmetrskim kolesarskim trakom in
ovirami, primernimi otrokom, na voljo pa jim
bo tudi zaščitna oprema,” je povedala Klavdija
Gomboc z RTC Žičnice Kranjska Gora. 

Zimsko sezono so zaključili uspešno, tudi s
številnimi nagradami. Tako so v akciji Naj slo-

vensko smučišče zasedli tretje mesto v katego-
riji večjih smučišč ter priznanje za družini pri-
jazno smučišče ter še dve mednarodni prizna-
nji Ski area testa: eno za urejenost smučišč ter
drugo za sistem umetnega zasneževanja.

Marjana Ahačič, foto: Tina Dokl

Sezono so žičničarji zaključili še z dvema mednarodnima priznanjema Ski area testa: za urejenost smučišč ter
za sistem umetnega zasneževanja./ foto: Arhiv RTC Žičnice Kranjska Gora

RTC Žičnice Kranjska Gora je v akciji Naj slovensko
smučišče zasedel tretje mesto v kategoriji večjih smučišč
ter prejel priznanje za družini prijazno smučišče.
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Medobčinsko tekmovanje 
”Kaj veš o prometu”

Sredi maja je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranjska Gora v sodelovanju 
z OŠ 16. decembra Mojstrana organiziral medobčinsko tekmovanje ”Kaj veš o prometu”.

Udeležili so se ga učenci osnovnih šol iz občin
Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora. Učenci v
starosti od 11 do 15 let so se pomerili v vožnji s
kolesom v cestnem prometu, v vožnji na spret-
nostnem poligonu in v poznavanju cestnopro-
metnih predpisov. Tekmovanje je potekalo v
prostorih in na igrišču šole v Mojstrani, trasa
cestne vožnje pa je potekala po ulicah Mojstra-
ne. ”V času, ko ugotavljamo, da cesta neusmilje-
no pobira svoj davek tudi med mladimi, ima
takšno tekmovanje poseben pomen. Najstniška
razigranost daje varljiv občutek neranljivosti, 
nevarnih situacij v prometu je vedno več in že
trenutek nepazljivosti je lahko usoden. Morda
prav z vsakoletnim obnavljanjem tovrstnega 
znanja in spretnosti preprečimo morebitno ne-
srečo,” je ob tem povedala Vesna Jus, mentorica
prometne vzgoje, na osnovni šoli v Mojstrani. 

Kot je še sporočila Jusova, so se mladi kolesar-
ji pomerili tako ekipno kot posamezno. Med sta-
rejšimi učenci je zmagal Dejan Stanič iz OŠ Ko-
roška Bela in se uvrstil na državno tekmovanje,
ki bo 30. maja v Murski Soboti. ”Pri starejših

posameznikih so se zelo dobro uvrstili tudi
učenci iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora pod
mentorstvom Zdenke Oven. Andraž Markelj je
zasedel drugo mesto, Andrej Pintar tretje mesto,

do šestega mesta pa so si po vrsti sledili Peter
Tempfer, Bor Kokalj in Klemen Cuznar. Tudi
ekipno so ti učenci dosegli prvo mesto. Med
mlajšimi učenci pa so bili zelo uspešni tekmo-
valci OŠ 16. decembra Mojstrana. Bor Pavlovčič
je zasedel drugo mesto med posamezniki, ekip-
no pa so v zasedbi Bor Pavlovčič, Vid Delič,
Matej Rekar in Bor Brun prav tako zasedli 
drugo mesto,” je sporočila Vesna Jus.

Nagrade je prispevala Občina Kranjska Gora,
s praktičnimi darili in denarnimi prispevki pa
so nam pomagali tudi sponzorji: Avtošola
K&D, APP Jesenice, Pekarna Planika, Rosje -
oblikovanje, Vojašnica Kranj, TPJ Jesenice,
Hervis Jesenice, Žičnice Kranjska Gora, Acro-
ni Jesenice, Korona Casino & Hotel Kranjska
Gora. ”Za tehnične podrobnosti in nemoten
potek tekmovanja so poleg članov SPV poskr-
beli delavci OŠ 16. decembra Mojstrana in
predstavnik občine Alojz Mertelj, Komunala
Kranjska Gora, avtošola K&D in Prostovoljno
gasilsko društvo Mojstrana. Vsem sodelujočim
se najlepše zahvaljujem.” M. A.

Obeležili obletnico osvoboditve
Petinšestdeseto obletnico konca druge svetovne 

vojne je obeležilo tudi združenje Zveze borcev za
vrednote NOB.

V spomin na dogodke iz narodnoosvobodilnega boja so člani
Zveze borcev za vrednote NOB Dovje-Mojstrana obiskali 
grobišča v Dragi in v Begunjah, v spominskem parku na Dovjem
pa položili venčke in prižgali sveče. ”Slovenski narod je v 2. 
svetovni vojni doletela najhujša preizkušnja. Z zlomom Kral-
jevine Jugoslavije je bila naša dežela podeljena med tri okupator-
je; Nemce, Italijane in Madžare. Tujci so naše kraje priključili k
svojim državam in hoteli s silo Slovence podrediti in uničiti kot
narod, a mi se nismo uklonili, ampak smo začeli boj. V vojni je
padlo več kot tri tisoč partizanov, ubitih je bilo več kot dva tisoč
civilnih prebivalcev, okoli enajst tisoč Slovencev je izgubilo 
življenje v taboriščih smrti po Evropi, izseljenih, pregnanih in
zasužnjenih več kot 62 tisoč ljudi,” v imenu organizacije opozarja
Sonja Mirtič iz Mojstrane.

”Ponosni smo, da smo Slovenci v zgodovini znali varovati svoj
narodni obstoj in ustanovili novo državo. In še danes, ko se od-
krivajo grozljive posledice druge svetovne vojne, se moramo
zavedati, da je tudi naša dežela del tega usodnega vrtinca. 9.
maja praznujemo dan Evrope, a zavedamo se, da brez zmage nad
fašizmom in nacizmom tudi današnje Evrope ne bi bilo. Skupno
reševanje problemov Evropske unije je tudi naša odgovornost.
Slovenija je v Evropski uniji zato, da bo v njej aktivna dežela, da
bo sooblikovala njeno politiko in s tem tudi bodočnost vsega.
Zato dan zmage praznujemo s ponosom, z zaupanjem vase in
našo prihodnost. Kajti slovenski narod se je boril za pravico do
obstoja in pravico do dostojanstva,” še dodaja Mirtičeva.

Marjana Ahačič

www.tourism-kranj.si

Ogled rekonstruiranega zaklonišèa iz leta 1944

Razstava fosilov in mineralov

Simulacija letalskega napada

Razstava predmetov  iz II.svetovne vojne

Redni vodeni ogledi vsak torek in petek ob 17. uri, 
soboto in nedeljo ob 10.00 uri.

Zbirno mesto in vstopnice v Kranjski hiši, Glavni trg 2

PRIMA POŠASTI,  torek 8. junij ob 17.00 uri
Ogled instalacije do 30. junija ob rednih vodenih ogledih

Delavnica za najmlajše 4.junija ob 17.00 uri in 5. junija ob 9.00 uri na Glavnem trgu 

Najstniška razigranost daje varljiv občutek neranljivosti,
nevarnih situacij v prometu je vedno več in že trenutek
nepazljivosti je lahko usoden.

ZA
VO

D
 Z

A 
TU

R
IZ

E
M

 K
R

N
J,

 G
LA

VN
I T

R
G

 2
, 

K
R

AN
J



Pisali smo že, da je Mihael Kosmač z Dov-
jega tudi letos na Ptuju dobil zlati priznanji za
svoj domači hruškovec ter domači sadjevec.
Rezultate so s Ptuja sporočali zadnjih nekaj
tednov, pretekli konec tedna pa so najboljšim
na sejmu nagrade tudi podelili. Za svoje iz-
delke so jih ob Mihaelu Kosmaču dobili tudi
številni drugi kmetje iz Doline. Barbara in
Ingo Robič sta tako prejela bronasto prizna-
nje za Rjavcovo rol šunko in Rjavcove kloba-
se v zaseki, Angelca Hlebanja iz Kranjske
Gore srebrno priznanje za domačo skuto,

Mojca Hlebanja s Srednjega Vrha pa zlato
priznanje za poltrdi sir - Srjan. 

Anica Robič je za Rjavcov mešani kruh pre-
jela bronasto priznanje, Urška Šranc z Belce
pa za svoj mešani kruh že tretjič zapored zlate-
ga in si tako prislužila tudi znak kakovosti.
”Pravzaprav sem do sedaj dobila že devet pri-
znanj, saj kruh vsako leto pošljem v ocenjeva-
nje,” je povedala dan po tem, ko se je z znakom
kakovosti za svoj kruh vrnila s Ptuja. ”Vsake
toliko časa se mi kar zazdi, da ni dovolj dober,
pa ga pošljem v oceno, da izvem, kaj si o njem
mislijo drugi,” je skromno povedala.

Od leta 2001, ko je začela s peko kruha na
svoji sicer ekološki kmetiji, ga vsak konec
tedna v krušni peči napeče po 45 hlebcev. 
Zamesi ga iz mešanice temne in ržene moke.
Pravi, da je okus precej drugačen od tistega,
ki se ga kupi v trgovini, in da se ga morajo
ljudje najprej navaditi, preden jim zares 
postane všeč. Kot kaže, so se ga navadili
mnogi, saj ima redne stranke že vse, odkar 
je začela s peko. Kruh sicer vsako soboto 
prodaja na tržnici pred Kmetijsko zadrugo
Sava v Lescah pa Pr’ Katr na Dovjem. Čez 
teden pa ima veliko dela s kmetijo: Šrančevi
skrbijo za enaindvajset glav govedi, štiri pra-
šiče in nekaj njiv, tako da imajo tudi svojo
krmo za živino. 

Od leta 2002 na kmetiji, ki se ji po domače
reče Pr Lešn’k, tudi uradno ekološko kmetu-
jejo. ”Pa saj smo pri nas vedno; nikoli nismo
škropili, dodajali, česa kar ni zdravo, zato sem
se določila, da z ekološkim kmetovanjem 
poskusim tudi formalno. A je težko. Čeprav
veš, da delaš tako, kot je treba, te vedno skrbi,
da bo prišla inšpekcija in bo že kaj narobe ...
Težko je, delo ves čas preganja; včasih so kmetje
vsaj pozimi nekaj mesecev počivali, zdaj tudi
tega ni več,” pove resnico o vedno bolj trdem
življenju na kmetiji. Marjana Ahačič

Kmetijstvo, hec
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Pa še malo za hec 
Če grš v cokvah damo v Črna vopa, pa prečkaš Kriv pvaz, stopš pa narodnaste na 

mokr gvadk kamn, zdrsnš, se pa vhko pavomš. K sreč je bva pr rakah Minkara, zmešava 
mav mokce z mvačna voda, aževa zmočn prten pavoj, podvoživa ribnška lesena vapatca 
za abračanje šmorna, vsevkp paviva, pa za prva siva pašterkava pavomljena roka, je 
prponva teta Pehta. 

Prevod
Če greš v coklah domov v Črno vopo, pa greš preko Krivega plaza in stopiš po 

nerodnosti na moker gladek kamen, zdrsneš, se lahko polomiš. K sreči je bila navzoča
Minkara. Zmešala je malo mokce z mlačno vodo, ožela zmočen platnen povoj, podložila 
ribniško leseno lopatico za obračanje pečenjaka, vse skupaj povila in tako za prvo silo
poškrobila zlom roke, je pripomnila teta Pehta. 

Marica Globočnik iz Kranjske Gore 

Tudi letos odlični 
na Ptuju

Na letošnjem sejmu Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju so številna
priznanja prejele tudi dobrote s kmetij v kranjskogorski občini. 

Zanjo in zanj, 
Gala vsak dan!

Butik Gala

Pestra 
izbira kopalk
Vabljeni v našo 

prodajalno

Odprto: 
od ponedeljka do petka

od 8. do 19. ure, 
sobota od 8. do 12. ure

Kranjska c. 2, Radovljica

tel.: 04 53 15 554

Urška Šranc z Belce je za svoj mešani kruh na 
nedavnem sejmu Dobrote slovenskih kmetij prejela 
že tretje zlato priznanje zapored in si tako prislužila
tudi znak 
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Ob balinišču, ki se letos ponaša z novim okvirjem, so pripravil piknik,
ni pa šlo niti brez prvih preizkušanj balinarskega terena in konkurence.
Zbrane je pozdravil predsednik društva Bogdan Oman. Veseli ga, da do-
bro sodelujejo z drugimi društvi v kraju, tudi z gasilci, v imenu katerih
je na odprtje sezone prišel predsednik Prostovoljnega gasilskega društva
Rute Robert Plavčak. Oman se je posebej, z darilom, zahvalil Jožici Pa-
velič, ker jim že vrsto let brezplačno daje v uporabo zemljišče, na kate-
rem se moški družijo in balinajo ob nedeljah, ženske pa ob ponedeljkih.

Letos se martuljški balinarji lahko pohvalijo, da so pri športnem objek-
tu pod Špikom uredili razsvetljavo. Brunarica je tako primerna tudi za
kakšno praznovanje rojstnega dne. Za september načrtujejo še organiza-
cijo tekmovanja v metanju varpe. Udeležbo so že potrdile ekipe Krašnje,
Ljubljane, Zgornjih Gorij in Blejske Dobrave. Seveda pa ne bo manjka-
la niti domača zasedba.                                               Karmen Sluga

Balinarska sezona 
se je začela

Člani in članice Športnega društva Varpa, pod okrilje
katerega sodi tudi balinarska sekcija, so preteklo

nedeljo odprli letošnjo sezono. 

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

Košarkarice državne prvakinje

Košarkarski naslov državnih prvakinj se je preselil na Gorenjsko.
Osvojile so ga košarkarice HiT Kranjska Gora, ki so bile v finalu s
3:2 v zmagah boljše od igralk Merkurja Celje. Naslova so se veseli-
le po peti tekmi, ki je bila odigrana v Celju. Za Kranjskogorčanke je
to drugi naslov. Prvič so bile najboljše v sezoni 2006/2007.

Veselje ekipe, katere trener je Goran Jovanovič, njegov pomočnik
pa Emir Haskič, je bilo veliko. Začelo se je na Štajerskem, nadaljeva-
lo pa doma v Kranjski Gori. ”Zasluženo smo osvojili naslov državnih
prvakinj. Skozi celo sezono smo imeli kar nekaj težav, poleg tega smo
kar nekaj tekem izgubili v končnici in sedaj se nam je vse to povrni-
lo. V finalu smo igrali hitro in agresivno z utrujanjem nasprotnikovih
igralk, predvsem starejših in izkušenejših. Ta taktika se je pokazala za
dobro. Naša prednost je bila daljša klop, mladost in agresivnost. Prav
to je odločil finale, ki je bil sicer zelo izenačen,” je bil naslova vesel
trener Goran Jovanovič in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri tem
uspehu, po tem, ko je minulo leto zbolel in že mislil, da bo moral kon-
čati s košarko. Naslov je bil zato še toliko slajši.      Maja Bertoncelj

Mlada ekipa košarkaric HiT-a Kranjske Gore se je naslova po tretji zmagi
veselila v Celju. Foto: Drago Perko/www.kosarka.si 

Kranjskogorčanke (v oranžnih dresih) so na domačem parketu slavile na drugi
tekmi. Foto: Anka Bulovec

Ob osvojitvi drugega naslova državnih prvakinj v košarki sta sprejem
za igralke in vodstvo Košarkarskega kluba Hit Kranjska Gora priprav-
ila glavni sponzor kluba HiT Alpinea, d. d., in Občina Kranjska Gora.
Župan Jure Žerjav in direktor družbe Hit Alpinea Miran Čurin sta
igralkam in trenerju čestitala za uspeh, klub pa se je občini in sponzor-
jem zahvalil s simboličnimi darili: županu je kapetanka kluba izročila
žogo s podpisi igralk, Čurinu pa dres, s katerim so dekleta v tej sezoni
zmagovala na tekmah.                               M. A., foto: Anka Bulovec  
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”Pri reševanju sta ob velikih naporih potrebni
odgovornost in koncentracija. Pri tem skušamo
biti stoodstotno zanesljivi. Tako si pridobimo za-
upanje tistih, ki so se znašli v težavah. Potrebno
je tudi stalno usposabljanje, posebej v sedanjem
času.” Tako v klepetu začenja svojo pripoved Ja-
nez Dovžan z Dovjega. Letos je za 41- letno delo
v vrstah društva GRS Mojstrana od Gorske reše-
valne zveze Slovenije prejel plaketo za življenj-
sko delo. 

Ljubezen do gora se je začela v mladih letih in
nadaljevala v vrstah odličnih mojstranskih alpi-
nistov. Preplezal je najzahtevnejše smeri v do-
mačih gorah in v drugih gorstvih, sodeloval na
več odpravah in stal na vrhu najbolj znanih vr-
hov na svetu. Po alpinistični karieri se je pridru-
žil neustrašnim fantom v domačem društvu
GRS Mojstrana, ki imajo v triglavskem pogorju
najbolj zahtevna reševanja. Ves čas opravlja tudi
različne društvene naloge. 
Kakšen je občutek po toliko letih ob prizna-
nju?

”Ta leta so minila hitro, bliskovito. Mnogo je
bilo akcij, v začetku so trajale tudi več kot en
dan. Reševali smo v Nemški smeri, Jugovem

stebru in v Stenarju. Danes je v veliko pomoč
helikopter. Ta reševanja so za večno zapisana v
mojem spominu. Tudi po besedah zahvale, ki jih
doživiš, ko nekoga rešiš. Ko ni besed, v očeh
opaziš hvaležnost.” 
Ste se kdaj sami znašli v kočljivi situaciji v
steni? 

”Tudi to se je dogajalo. Klini so pri reševalni
akciji že popuščali s sikajočim glasom. Če zad-
nji ne bi zdržal, sedaj ne bi bil tukaj. Najtežja
preizkušnja v mojem življenju pa je bila še v
času aktivnega plezanja. S poškodovanim so-
plezalcem Zoranom Bešlinom sva se tri dni
spuščala z vrha Makaluja. Šlo je za 3000 me-
trov višinske razlike. Na trenutke nama je šlo
pošteno za nohte in resnično nisva vedela, ali
nama bo uspelo, ali bova ostala tam na gori.”
Prihodnji načrti, želje?
”Ostajam zvest svojemu društvu, kjer sem na

razpolago za delo in pomoč. Če bo zdravje, bom
še naprej z veseljem zahajal v gore. Ob tem pri-
znanju pa tudi ne morem mimo zahvale svoji dru-
žini. V tem času je verjetno velikokrat začutila
potrebo, da bi ta oče ostal malo več pri njih. Pa je
kar izginil. Hvala, moja družina!”  Janko Rabič

Na redni seji Organizacijskega komiteja Po-
kala Vitranc so sprejeli zaključno poročilo o
izvedbi 49. AUDI FIS svetovnega pokala v ve-
leslalomu in slalomu januarja v Kranjski Gori.
”Sama organizacija tekmovanja je bila izvede-
na na izredno visokem nivoju, tako v tekmo-
valnem kot organizacijskem smislu, kar je po-
trdila tudi ocena vodilnih mož FIS-a. Da Pokal
Vitranc sodi med najodmevnejša tekmovanja
v svetovnem pokalu, dokazuje dejstvo, da je
Kranjska Gora izpeljala nadomestni velesla-
lom, ki je zaradi slabih vremenskih pogojev
odpadel v Adelbodnu. Vrhunsko izveden
športni dogodek, kot je Pokal Vitranc, pa ne
pomeni promocije Slovenije samo v sosednjih
državah, iz katerih vsako leto prihaja več go-
stov, temveč pomeni tudi promocijo Slovenije
in Kranjske Gore na svetovni ravni,” so organi-
zatorji zapisali v sporočilu za javnost. 

Tekmovanje so vsak dan neposredno prena-
šali v več kot 18 državah, blizu 50 televizijskih
postaj na vseh petih kontinentih pa je dogaja-
nje povzelo v novicah. Kot je povedal general-
ni sekretar OK Pokal Vitranc Srečko Medven,
”sta bili obe tekmovanji, razširjeni 49. Pokal
Vitranc in finale Evropskega pokala, vrhunsko
pripravljeni in izvedeni. Pokal Vitranc je bil v
določenih pogledih eden od najboljših v za-
dnjih letih, tako v organizacijskem kot tudi v
tekmovalnem pogledu. Stoji ob boku najod-
mevnejših tekmovanj v svetovnem pokalu, kar

dokazuje dejstvo, da ima v koledarju FIS zago-
tovljen termin do tekmovalne sezone 2014/15.
Tekmovanje, nadgrajeno z vzporednim zabav-
nim dogajanjem, je ena odmevnejših in najkva-
litetnejših športnih prireditev v Sloveniji, pred-
vsem pa je tudi finančno uspešno. Vsako leto
se ga udeležijo predstavniki Cluba5+ iz Lake
Louisa, Maribora, Kitzbühla, Schladminga,
Adelbodna in Val Gardene, kar daje tekmi še
posebno težo”. 

Po potrditvi tehničnega in finančnega poroči-
la so na seji Organizacijskega komiteja odloči-
li, da bo ostanek dohodka v višini 107.700 ev-

rov namenjen za priprave naslednjega tekmo-
vanja in za delo z mladimi smučarji v Alpskem
smučarskem klubu Kranjska Gora. Tudi v le-
tošnjem letu sta bila s pomočjo nepovratnih
sredstev Občine Kranjska Gora kupljena dva
nova topova za proizvodnjo kompaktnega sne-
ga, kar omogoča še hitrejšo in kvalitetnejšo
pripravo tekmovalne proge. Po zaključku seje
so se s skromno pozornostjo zahvalili tudi so-
delavcem, ki so prenehali z aktivnim delom pri
organizaciji Pokala Vitranc. Znan pa je že tudi
datum jubilejnega 50. Pokala Vitranc. Ta bo 5.
in 6. marca 2011.                    Karmen Sluga

Čudoviti so občutki, ko nekoga rešiš
Janezu Dovžanu z Dovjega je Gorska reševalna zveza Slovenije podelila plaketo za življenjsko delo. 

Janez Dovžan je za 41-letno delo v GRS prejel plaketo
za življenjsko delo.

Pokalu Vitranc tudi letos odlična ocena
Jubilejni 50. Pokal Vitranc bo 5. in 6. marca 2011. 
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Starejši

V osmih športnih in rekreativnih discipli-
nah so skupaj opravili 351 nastopov. Na za-
ključni prireditvi iger v Mlačci nad Mojstra-
no so razglasili rezultate in najboljšim pode-
lili pokale. Spet se je na vseh tekmovanjih iz-
kazalo, da so upokojenci še vedno v dobri
športni formi. Veliko časa namenjajo tudi
športni rekreaciji. To se je izkazalo na dobri
udeležbi na pohodu na Tromejo in na kolesar-
jenju iz Mojstrane do Kranjske Gore in Rateč
v okviru letošnjih športnih iger. Za vztrajnost
jim je čestital tudi župan občine Kranjska
Gora Jure Žerjav. 

Prvo mesto in prehodni pokal na 27. igrah je
osvojilo Društvo upokojencev Jesenice. 
Društva iz občine Kranjska Gora so dosegla
naslednje uvrstitve. Na tretje mesto se je po
številu osvojenih točk uvrstilo DU Dovje-
Mojstrana, na 5. DU Rateče-Planica in na 6.
mesto DU Kranjska Gora. 

Najboljše rezultate med posamezniki so do-
segli: V kegljanju z nihajno kroglo so bile pri
ženskah najuspešnejše Sonja Čebašek in Ani-

ca Salihbašić iz DU Dovje-Mojstrana ter Pav-
la Sedej iz DU Kranjska Gora. Pri moških sta
bila najboljša Florjan Radon iz DU Kranjska
Gora in Anton Požar iz DU Rateče- Planica. 

V pikadu so bile pri ženskah najboljše Ani-
ca Salihbašić in Marija Peternel iz DU Dov-
je-Mojstrana ter Meri Šanca iz DU Kranjska
Gora.                                      Janko Rabič

Upokojenci v dobri športni formi 
Medobčinska zveza društev upokojencev Jesenice je v maju organizirala 27. rekreacijske 

športne igre upokojencev društev iz občin Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. 

V prostorih Društva upokojencev Dovje-
Mojstrana so ji pripravili veliko slavje. Ob
navzočnosti njenih ožjih sorodnikov so ji voš-
čili predstavniki Občine Kranjska Gora na
čelu z županom Juretom Žerjavom. Predsed-
nik domačega društva upokojencev Mirko Ra-
bič ji je podelil društveno priznanje, predsed-
nik planinskega društva Miro Eržen pa je svo-
ji članici izročil spominsko darilo. 

Slavljenka, še vedno krepostna in dobro raz-
položena, je vsem razkrila marsikaj iz svoje
dolge življenjske poti. ”Težki časi so bili v
mladosti, vojne in pomanjkanje vsega. Že
mlade so nas učili, da moramo delati. Nosili
smo hrano zaposlenim v železarno na Jeseni-
ce, pa v cementarno v Mojstrani. 

Danes je vse drugače, živim lepo kot še ni-
koli prej. Čez dan počivam, sama se še ”poko-
mandiram”. Vesela sem svojih, ki me obiščejo
in priskočijo na pomoč. A želje za naprej? Da
bi bili ljudje predvsem prijatelji med seboj, to
si želim. 

Je kdaj pomislila, da bo dočakala sto let?
”Nikoli! To je človeku preprosto namenjeno.”
Ivani sta se v zakonu rodila hčerka Stanka in
sin Janko. Danes ima dva vnuka in štiri pra-
vnuke, konec leta pa bo postala praprababica. 

Slavljenka se je v razigrani družbi pridružila
ubranemu petju ženskega pevskega zbora 
društva upokojencev Dovje-Mojstrana, ki so ji
v čast zapeli nekaj najlepših pesmi. Dobro

razpoložena se je skupaj z županom Juretom
in sinom Jankom zavrtela, k jubileju pa je so-
dila tudi torta. ”Danes sem počaščena kot še

nikoli. Hvala vsem, ki ste mi to omogočili in
ste danes z menoj,” je še dodala slavljenka. 

Janko Rabič

Za stoti rojstni dan se je zavrtela 
Dobra volja, smeh, pesem in ples. Vse to je zaznamovalo 100-letni jubilej domačinke 

iz Mojstrane Ivane Ažman, ki ga je dopolnila 1. maja. 

Dobro razpoložena se je na praznovanju skupaj z županom Juretom in sinom Jankom zavrtela, k jubileju 
pa je sodila tudi torta.
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Mladi

Tržnica je v Mercatorjevem centru v Kranju
potekala pod okriljem Turistične zveze Sloveni-
je in njenim projektom Turizmu pomaga lastna
glava. Letošnja tema je bila Moj kraj, moj po-
nos. 

Kot sta povedali mentorici, so se učenci moj-
stranske šole odločili, da bodo raziskali življe-
nje in delo v rovtih v dolini Vrata. ”Skupaj z na-

darjenimi učenci smo izdelali raziskovalno na-
logo, pri kateri so bili v veliko pomoč domačini
in predstavniki Triglavskega narodnega parka.
V raziskovalni nalogi z naslovom Rovti v Vratih
je opisano, kako je potekalo življenje v rovtih,
predstavljeni sta glavni dejavnosti sirarstvo in
oglarstvo, kakšno orodje so pri tem uporabljali.
Dodan je slovarček starih izrazov in nekaj zani-

mivih prigod. Priložen je tudi zemljevid, na ka-
terem so označeni in poimenovani vsi rovti. V
načrtih je tudi postavitev table v Vratih o tej te-
matiki in označitev rovtov. Učenci so se naloge
lotili iz več razlogov. Kot prvo je potrebno po-
udariti ohranjanje kulturne dediščine. Drugi
razlog je ta, da je šola povezana z dolino Vrata
preko taborov in s tem tudi seznanjena z nara-
voslovno učno potjo, ki poteka po dolini, rovti
pa bi lahko to učno pot dopolnjevali.”

Na tržnici v Kranju so učenci razstavili make-
to ”bajte”, kope, grbinastega travnika in jesena.
Vse to so bile značilne sestavine rovtov. ”Obis-
kovalci so bili zelo navdušeni nad domačim si-
rom, ki so ga lahko pokusili, kot namig za izlet
pa so prejeli tudi zloženko, ki vsebuje podatke o
rovtih in zemljevid.”                               M. A.

Sodelovali so na turistični tržnici
Učenci turističnega krožka OŠ 16. decembra Mojstrana so se z mentoricama Jožico Višnar 

in Tino Gašperin predstavili na Mercatorjevi turistični tržnici. 
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Razmišljanje
Odpravim se ven in ležem na travnik. Prav-

kar je bil pokošen, vonj trave, ki se meša s
čistim zrakom, je čudovit, vonj cvetočih rož
prihaja iz vseh smeri. Zazrem se v eno smer
... Vidim polje, polno barv. Živo rdeča, ne-
žno modra, drzno vijolična, kristalno bela.
Nato slišim rahlo šumenje, žuborenje vode.
Sredi barv vidim bleščeč potok, ki se sveti v
soncu. Moj odsev je čist in razločen ... Am-
pak moje ravnovesje se poruši, ko zaslišim
avto. Vedno bližje je ... Rdeč avto, ki vozi
tako hitro, kot v filmu. Potem pa zatišje ...
Avto se ustavi, ven stopi visok moški v uni-
formi. Vedno bližje je ... Zdi se mi, da bo
moje srce padlo v hlače od živčnosti in stra-
hu. Zakaj je tukaj? Kaj hoče? Kmalu stoji le
korak od mene. Slišim glas. Močan, nizek,
moški glas. Zašumi mi v ušesih, ko mi hlad-
nokrvno reče: ”Umaknite se, evakuirati mo-
ramo območje, da bodo lahko podrli drevesa
in potrgali rože. Saj veste, za nove apartma-
je ...” Moje oči se odprejo kot še nikoli. De-
belo gledam in se čudim, če sem prav sliša-
la. Stopi stran od mene, ter z glasnimi kora-
ki hodi po travi in rožah, ki so pravkar
vzcvetele. Pogledam okoli in ne vidim več
tistega mojega kristalnega potoka, mojih
raznobarvnih rož. Z njegovimi koraki se vse
spreminja v črno in belo. S prostim očesom
lahko vidim nenadno sivino, narava pa kar
kriči: ”Je sploh še kje mir?!”                   Anja

Mojstrana - Od 10. do 12. maja so bili otro-
ci skupine Gamsi, stari od 4 do 6 let, iz vrtca
v Mojstrani na taboru na kmetiji. Že drugo
leto zapored so se odločili za kmetijo Frenka
in Jerneje Dolenec v prelepi gorski vasici Če-
tena Ravan nad Poljanami v občini Škofja
Loka. Otroci so s tremi vzgojiteljicami, Leo-
no Gomboc, Petro Hlebanja in Petro Miklič,
prek različnih dejavnosti spoznavali utrip
kmečkega življenja. Poleg poldnevnega poho-
da na Stari vrh so v treh dneh bivanja kosili
travo, krmili živino, molzli in opravili vse po-
trebno v hlevu, spoznavali življenje koz in če-
bel, klekljali, izdelovali piščalke, spoznali so-

sedovo kobilo in jo jahali, si ogledali staro
kmečko hišo ter spoznali življenje kmeta v
starih časih. Podali so se do oglarske kope in
opazovali delo oglarjev, raziskovali so gozd in
zakurili kres. Zadnji dan pred odhodom jih je
obiskal lovec in jim predstavil delo lovske
družine. Pokazal jim je lovske trofeje in osve-
tlil življenje nekaterih najpogostejših gozdnih
prebivalcev. Kljub muhastemu vremenu so
vse dejavnosti izpeljali po načrtih. Otroci so
na kmetiji zelo uživali. Ob zaključku tabora
so se utrujeni vrnili v objeme svojih staršev,
vsak s svojimi vtisi in s pesmijo na ustih: ”Na
kmetiji je lepo, i-ja, i-ja, o!!” K. S.

Otroci iz vrtca so bili na kmetiji

Na tržnici v Kranju so učenci razstavili maketo ”bajte”, kope, grbinastega travnika in jesena. Vse to so bile 
značilne sestavine rovtov.
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Kulturno-prosvetno društvo Josip Lavtižar
Kranjska Gora je kot nagradno predstavo svo-
jim abonentom ponudilo komedijo sodelavcev
Radia Ognjišče z naslovom Radio Plamen -
dan, ko gre na radiu vse narobe.

Sodelavci Radia Ognjišče so za program os-
mih počitnic, ki so jih z osemsto poslušalci
lani preživeli v Bolgariji, pripravili komedijo
Radio Plamen - dan, ko je šlo na radiu vse na-
robe. Igro, ki je požela bučne salve smeha, je
režiral Marjan Bunič, v njej pa je poleg njega
igralo še deset radijcev. 

Po počitnicah v Bolgariji so se začela vrstiti
povabila za gostovanja tudi po Sloveniji, tako
je bila 29. ponovitev v Kranjski Gori, vseh po-
novitev pa je bilo že štiriintrideset. Obiskoval-
ce in goste sta v Ljudskem domu pozdravila
predsednica Kulturno-prosvetnega društva Jo-
sip Lavtižar Kranjska Gora Petra Mlinar in
član društva Stane Jakelj, ki je izrazil veselje
ob predstavi z željo, ”da se sodelavci radia še
kdaj vrnete v naše kraje. Veseli smo, da smo
vas spoznali tudi na nekoliko drugačen na-
čin.” 

Sicer pa se na izmišljenem Radiu Plamen
nekega dne vse podira in ruši, radijska vodite-
lja Jure Sešek in Mateja Subotičanec pa se na

svoj način spopadata z vsemi zapleti: napove-
dane gostje ni in v njeno vlogo mora vskočiti
eden od novinarjev, nekateri gostje so malce
”posebni”, radijska obvestila so čudno napisa-
na, v malih oglasih prihaja do nesporazumov,
na avdiciji za radijskega voditelja se znajdejo
sami čudaki, povrhu vsega pa še radijska teh-
nika ne deluje in je potrebno glasbo ob radij-
skih čestitkah izvajati v živo. 

Obiskovalci v Ljudskem domu v Kranjski
Gori so uživali, večina se je po predstavi še ne-
kaj časa zadržala v sproščenem klepetu z na-
stopajočimi. Tej predstavi so sledile še štiri na
različnih koncih Slovenije, s katerimi so skle-
nili sezono in potegnili črto: skoraj sedem ti-
soč zadovoljnih in nasmejanih obiskovalcev,
med njimi tudi obiskovalci v Kranjski Gori.

Alen Salihović

Dan, ko gre na radiu vse narobe

Življenjska zgodba Valentina Oitzla
Kranjska Gora - V nedeljo, 30. maja, bodo v hotelu Larix v Kranjs-

ki Gori ob 17. uri predstavili knjigo, ki govori o življenjski zgodbi
Valentina Oitzla - Valija, v Kanadi živečega Slovenca iz Gozd-Mar-
tuljka. ”Moj bratranec Valentin Oitzl-Vali živi v Kanadi, v Britanski
Kolumbiji, v Vernonu. Leta 1950 je ilegalno zbežal iz domovine in
našel svojo novo domovino v Kanadi,” je povedala Marija Švagelj,
Oitzlova sestrična in prevajalka knjige. ”Otroštvo je preživel v prelepi
vasici Gozd-Martuljek, sledila je druga svetovna vojna, po vojni zapor
očeta, leta 1949 izgon družine, z mnogimi drugimi iz Zgornjesavske
doline, v izpraznjene vasi na Kočevskem. Od tam pobeg čez Kara-
vanke, prehodno obdobje v Avstriji in nato odhod v Kanado.” Kot je še
povedala prevajalka, se v zgodbo nenehno vriva izjemna želja ukvarjati
se s športom in biti pri tem uspešen. Tudi v Kanadi je Valentin Oitzl s
smučarskimi skoki tej želji sledil. Njegovo življenjsko zgodbo je po
njegovem pripovedovanju v angleškem jeziku zapisala njegova hčerka.
Švagljeva pa je zapise prevedla in jih obogatila z ledinskimi imeni kra-
jev, poiskala imena oseb in osvetlila korenine te številne družine.

M. A.

Območna revija pevskih zborov
Jesenice - Danes se bo ob 19. uri v gledališču Toneta Čufarja na Je-

senicah začela Območna revija pevskih zborov in malih vokalnih
skupin, na kateri se bo med dvanajstimi skupinami predstavil tudi
Mešani pevski zbor Kranjska Gora. Zbor, ki ga vodi zborovodja Peter
Novak, deluje v okviru Kulturnega društva Odmev. Drevi se bodo pred-
stavili s tremi pesmimi: Ej, tedaj Benjamina Ipavca. Lepo je biti
muzikant Slavka in Vilka Avsenik ter s pesmijo Radovana Gobca
Mravla je v mlin pelala. M. A.

Obvestilo
Knjižnice Kranjska Gora, Dovje-Mojstrana in Rateče bodo zaradi in-

venture zaprte od 7. do 11. junija 2010. 
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Nova predsednica je Klavdija Gomboc
Kranjska Gora - Sredi maja so

člani in članice Turističnega
društva Kranjska Gora na volil-
nem občnem zboru za predsedni-
co društva za nadaljnja štiri leta
izvolili Klavdijo Gomboc, pod-
predsednik društva in sekretar
prireditev pa je Samo Židan. Po-
mladili so tudi upravni odbor, v
katerem so Aida Kadič, Angelca
Hlebanja, Petra Mlinar, Petra
Benet, Darja Jakelj, Mirjana
Benedik, Marjan Skukan, Alek-
sandra Kosmač in Jana Bergant. V
nadzorni odbor pa so imenovali
Slavka Mikliča, Jožeta Kotnika in
Francija Kraševca. 

Zbrani na občnem zboru so
poudarili, da cilji društva ostajajo
taki, kot so bili v preteklosti. Orga-
nizirali bodo tradicionalne športne
prireditve: Andrejčkov tek na
Vršič že 25. junija, pa tudi Kranj-

skogorsko desetko in Juriš na
Vršič. Sodelovali bodo z Osnovno
šolo Josipa Vandota Kranjska
Gora, in sicer prek turističnega
krožka in akcije ”Naj nagelj”. Zato
so med kranjskogorske os-
novnošolke in osnovnošolce že
razdelili 150 sadik nageljnov, ki jih
bodo vzgajali in negovali vse po-
letje. Jeseni pa bo sledil izbor naj-
lepših nageljnov. Pri Turističnem
društvu Kranjska Gora načrtujejo

še silvestrovanje na prostem in čis-
tilno akcijo, na kateri očistijo ob-
močje od Petacovega mostu do
Jasne. Seveda pa se nadejajo tudi

dobrega sodelovanja s sosednjimi
društvi po Dolini, predvsem pri iz-
vajanju raznih skupnih turističnih
projektov. Karmen Sluga

Nova predsednica turisričnega društva Kranjska Gora je postala Klavdija Gomboc, na sliki druga z leve.

Andrej Šporn je urejal letovišče za otroke
Kranjska Gora - Alpski smučar Andrej Šporn iz Kranjske Gore si

je po najbolj uspešni sezoni v karieri privoščil zaslužen počitek stran
od belih strmin. Med drugim je kar nekaj dni preživel v Pinei v
hrvaški Istri. Tam je z nekaterimi drugimi znanimi športniki pomagal
urejati jeseniško otroško letovišče, v katerega že vsa leta prihajajo
tudi najmlajši in učenci iz občine Kranjska Gora. Fizično delo je
izkoristil tudi za utrjevanje kondicije pred novimi izzivi na snegu.
Poudaril je, da je še posebej vesel, da bo prispeval k temu, da bodo v
letovišču mladi doživeli čim več lepih morskih radosti. J. R.

Andrejčkov tek bo že v petek,
25. junija 2010. Gre za 12-
kilometrski tradicionalni te-
kaški vzpon iz Kranjske Gore
na Vršič. 
Več na www.kranjska-gora.si 



... in še malo 
nakladanja

Gospod Kristan, tokrat vam ne-
preklicno pišem zadnjič, ker vem,
da z vami človek nikoli ne bi pri-
šel stvari do dna. Če bi natančno
(in v natančnosti se po vašem kaže
odličnost) prebrali moj prispevek
v marčevski številki, bi razumeli,
da se nisem obračal na vas, am-
pak sem se vam samo zahvalil za
vaš članek, ki je bil vzrok, da sem
pisal v Zgornjesav`ca.

Če sem se malo preveč razpisal
in vam ukradel prostor v mesečni-
ku za kakšno vašo kritiko, se vam
iskreno opravičujem, vsekakor pa
nisem imel namena biti žaljiv, kar
pa za vaše pisanje v aprilski šte-
vilki ne bi mogli trditi. Ker sem v
uredništvo pisal prvič, sem pač iz-
koristil priložnost in naredil malo
reklame za naš ”mali” MARA-
TON, če že hočete in če je to za
vas nakladanje, tudi prav. In kaj
potem lahko porečemo o vseh va-
ših prispevkih o krompirjevih nji-
vah in velikih lužah in kdo ve kaj
še vseh nebodijihtreba. Človek
dobi občutek, da ste samemu sebi
v napoto, pa se na tej točki ne bi
spuščal v Freudovo psihoanalizo.
Ne razumite me narobe, spoštujem
vsako konstruktivno kritiko, ne pa
kar udrihanje ”gor” in ”dol” ali
kako vi pravite. Naj vam povem,
da je najvišji cilj vseh mistikov in
iskalcev resnice sprejetje. Sprejet-
je sveta takega, kot je, ker v da-
nem trenutku ne more biti druga-
čen. Če bi radi kaj spreminjali, pa
najlažje začnete pri sebi. Občudu-
jem vašo ljubezen do pisanja, toda
svetujem vam, da se raje lotite
kakšne basni ali pa pravljice za
otroke, ker drugače se bo morala
rubrika spremeniti iz ”mnenj” v
”kritike g. Kristana”.

Pa zadrsajva še zadnjič po, po
vašem mnenju spolzkem, jezikov-
nem področju. Zadnjič mi je ne-
kdo rekel, da ima vaših pisarij
poln k...., pa dvomim, da to bese-
do, čeprav ni tujka, najdemo v ka-
teremkoli izmed vaših tako čisla-
nih slovarjev, čeprav ima v tej be-
sedni zvezi zelo nedvoumen po-
men. Pa še to, za božjo voljo pusti-
te latinske izraze doktorjem in od-
vetnikom, z njimi nas ne boste fas-
cinirali, saj za vsakega od njih ob-
staja lepa domača beseda (ki jo
tako vneto zagovarjate) bodisi v
slovarju ali pa med ljudmi.

Tako, dragi Silvo, naložil sem,
kar sem imel, vi pa odpeljite ali pa
pustite stati. Če pa imate še kaj za
povedati, vas rotim, da tega ne po-
čnite v Zgornjesav`cu, saj sem
prepričan, da imajo tudi drugi ob-

čani svoja ”mnenja”, ki bi jih radi
objavili. Če pa vas bo gnala želja,
da bi mi še kaj povedali, Vas po-
vabim na čaj, saj verjamem, da
boste zanimiv sogovornik, seveda
pod pogojem, da pustite doma vso
jezo in nečimrnost. Concordia
cum veritate ... (v sožitju z resni-
co).

Dean Mezek

Zgornjesav’c - 
odpoved prejemanja
Spoštovani,
javno glasilo Občine Kranjska

Gora (Zgornjesav’c) preberem
vedno in v celoti. Določene vsebi-
ne tudi večkrat. Izredno pa me
motijo vse pogostejše ”jezikovne
telovadbe” g. Kristana, ki izkazu-
je izredno netolerantnost do avtor-
jev vsebin in njihovega pisnega iz-
ražanja. Vem in zavedam se, da je
pisno in verbalno izražanje tudi
identiteta naroda. Toda, kar je
preveč, je preveč! Po izobrazbi
sem tehnik in tehniki morebiti toli-
ko bolj znamo ceniti toleranco, saj
absolutne točnosti ni in je ne mo-
remo pričakovati - tudi pri našem,
ljubem, pravopisju ne. Veseli smo
lahko, da nas želi kdo obveščati o
posameznih vsebinah in o njih pi-
sati, ne da dopuščamo, da glasilo
postaja bojno polje jezikoslovcev
proti piscem.

Osebno mi je vseeno, kako boste
v danem primeru ravnali. Moja
pravica pa je izbrati med všečnim
in nevšečnim! Nevšečnega ne bom
izbral in zaradi tega se odpovedu-
jem, če želite lahko tudi javno ob-
javite, prejemanja glasila Zgor-
njesav’c. Seveda tudi ta moja izja-
va zveni netolerantna. Vendar je
to moja pravica - odpovedati se
nevšečnega.

V upanju, da bo glasilo Zgornje-
sav’c postalo strokovna literatura
jezikoslovcev in učbenik našega
maternega jezika, vas lepo po-
zdravljam.

S spoštovanjem!
Jožef Lavtižar

Gorenjsko dimnikar-
stvo, dnevno nočna

mora Gorenjcev
Časov, ko je v vsaki hiši gospo-

dar ob novem letu ponosno obesil
koledar s sliko črnega dimnikarja
s cilindrom in lojtrco, že nekaj let
ni več. Včasih je bila navada, da
ko srečaš dimnikarja, se primi za
gumb, kajti srečanje z njim prina-
ša srečo. Danes velja, da ko sre-

čaš dimnikarja, se primi za denar-
nico, kajti prinaša finančno sušo. 

Država si je vzela pravico, kot
vedno, v svoje roke in si je prila-
stila naših individualnih hiš dim-
nike za svoje področje velikih za-
služkov. S tem dejanjem ignorira
lokalno oblast, ki je do nedavno
dobro skrbela za varnost in ureje-
nost na področju dimnikarstva.
Ministra, ki je to nesrečo za obča-
ne uvedel, so pustili, da je dokon-
čal mandat, kljub nesposobnosti
biti minister za okolje in prostor.
Njegovega naslednika pa so takoj,
ko je sprejel uredbo o normalnih
cenah dimnikarskih storitev za
občane, zamenjali. Govorili so, da
zaradi odpadkov. Kje pa? V dim-
nikarstvu so si in si še nekateri
polnijo globoke žepe. Dregnil je v
velik osir in je moral iti.

Monopol s podelitvijo koncesij
najbolj nesposobnim birokratom in
kvazi strokovnjakom je uničil kon-
kurenco dobrih dimnikarjev. To je
možno samo pri nas. Povsod si lah-
ko izbiram alternativo: v zdrav-
stvu, pri avtomehanikih, servisih
gospodinjskih aparatov, celo doba-
vitelja električne energije lahko iz-
berem sam, le dimnikarja mi je
predpisala država. Ni se vprašala,
komu je podelila monopol ali je ta
z znanjem in referencami, ali je
samo premeten birokrat. 

Kot so bili dimnikarji do nedav-
no zelo cenjena storitev, je v zad-
njem času na Gorenjskem trgu pa-
dla na ničvredno ali še nižje. Go-
renjski dimnikar slavi kot slaba
servisna storitev z največ pritož-
bami v državi. Letos v prvih štirih
mesecih že več kot tristo, s slabimi
navadami, s še slabšimi odnosi do
strank. Tako govori ljudski in
uradni glas! Pa se nihče iz države
ne vpraša, kaj je vzrok. Inšpekcij-
skim službam so odvzeli skoraj vse
pristojnosti in možnosti ukrepanja
in jih razdrobili na ne vem koliko
inšpektorjev. Kdor se spusti v
iskanje svoje pravice, tukaj v tej
birokraciji obupa in tega se dim-
nikarji dobro zavedajo. Ali je res,
da so vsi državljani tega dela dr-
žave slabi in samo dimnikar do-
ber? Strankam zaračunava storit-
ve, ki jih ni opravil, dimnik ni dim-
nik, ampak sestavljanka prafak-
torjev samo zaradi višje cene. Pri-
bija neverjetne potne stroške, kot
da se od vsake hiše vrača nazaj na
sedež podjetja. Ne upošteva sklepa
o ceniku dimnikarskih storitev, ki
ga je vlada Republike Slovenije
sprejela in objavila v Uradnem li-
stu št. 101, z dne 10. decembra
2009. Ta cenik mora dimnikar
uporabniku storitev predložiti in
obrazložiti način obračuna dimni-
karskih storitev, katere morajo biti

vpisane v poseben obrazec delov-
nega naloga za opravljene storit-
ve. Tega ne dela, je pa sposoben
našteti sto Uradnih listov, ki naj bi
mu dajali pooblastila, ker ve, da
Uradnih listov občani ne berejo.

Izgovor, da je tako poskrbljeno
za varnost državljanov, je iz trte
zvit. Kar poslušajte in berite slo-
vensko statistiko, za katero posle-
dico je največ požarov. Daleč pre-
sega kratek stik električne nape-
ljave, samovžigov sena, strele in
tako dalje. Vžig dimnika je zelo
redko, če pa je, potem je zato, ker
dimnikar ni opravil svoje naloge,
je pa zaračunal obisk, več kot je
obisk dobrega zdravnika. 

Naše hiše po podeželju niso iz
16. stoletja, so moderne gradnje
in lepo vzdrževane. Dimniki so v
99 odstotkih narejeni iz pol fabri-
katov in stoodstotno varni, dokler
se ne pojavi dimnikar brez vseh
tehničnih znanj in tako dimovodno
cev ometa s kroglo in poškoduje
jedro, ki kasneje prepušča nevar-
ne in vroče pline. Ti so vzrok ne-
sreč zastrupitve ljudi in požarov
na objektih, in ne slabi dimniki.
Če takega strokovnjaka na to opo-
zoriš, pa zapiše, da nisi dovolil
opraviti storitev in sledi denarna
kazen v obliki položnice dimnikar-
stva. To je edina ustanova v drža-
vi, ki občana denarno lahko kaz-
nuje brez pooblastil in sodišča. 

Koliko let že nimamo dualnega
sistema šolstva? Ni vajencev ni
rokodelcev, kdo nam torej ometa
dimnike in kurilne naprave visoke
tehnološke stopnje? Ta isti stro-
kovnjak ne prizna meritev visoko
kvalificiranih serviserjev oljnega
gorilca. Sam pa tega ne zna nain-
stalirati, izstavi pa račun, da te
kap. 

Sedanjim monopolistom na po-
dročju dimnikarstva je nujno pre-
prečiti vnovične koncesije. Država
se mora temu monopolu odpoveda-
ti in pustiti konkurenco na tržišče.

Kje vidim rešitev? Država mora
dimnikarstvo vrniti lokalnim
skupnostim. Kljub državnemu mo-
nopolu dimnikarskih storitev naši
župani še vedno odgovarjajo za
varnost svojih občanov! Razumi,
kdor lahko. Vrnitev na lokalno ra-
ven bo prinesla konkurenco, kar je
pogoj za kvalitetno storitev, nova
delovna mesta, manjši stroški za
občane in, prepričan sem, tudi
večjo varnost. Dimnikarstvu mo-
ramo vrniti ugled in veljavo izpred
let. Župani gorenjskih občin bi
morali prevzeti to pobudo, podpo-
ra občanov je že tu. Letos bodo lo-
kalne volitve, ali bomo izvolili žu-
pane, ki jim ni mar za občane?

Jože Zupančič,
Gozd-Martuljek
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29. maja 2010
Tekmovanje Oldtimerjev Italija - Slovenija
Prihod v Kranjsko Goro
Informacije: info@clubdeiventiallora.it
Kdaj: ob 13. uri
Kje: Kranjska Gora

18. junija 2010 
Smradek - predstava
Priznana avtorica, pisateljica in pesnica Svetlana Makarovič je že kar ikona naše-
ga časa, saj ustvarja vedno aktualna in poučna dela. Takšno je tudi delo Smra-
dek.
Igra prikazuje domišljijsko okolje v sedanjosti oziroma prihodnosti. Okolje, v kate-
rem na svetu začasno zavlada neznosni smrad, poosebljen v oblastiželjnem škra-
tu Smradku. Smradek sam je tipičen primer simpatičnega antijunaka, s katerim
se najstniška psiha brez težav poistoveti.
Režiserka, igralka Metka Frelih je oblikovala igralske like na zanimiv in inovativen
način. Igra je izjemno aktualna, saj govori o okoljski problematiki in tudi o proble-
matiki onesnaženosti človeških duš z jezo, napuhom, prepiri ... Igra teče zelo di-
namično brez premora, z učinkovitimi glasbenimi vložki, ki posamezne prizore
medsebojno povezuje v strjeno celoto. Skrbno izbrani in dodelani kostumi igro še
dodatno podkrepijo s svojo izpovednostjo, kostumografsko zgradbo, ki deluje
pravljično in obenem realistično. Izdelali sta jih Alenka Peternel in Mirjana Šifrar.
Scenska postavitev in oprema sta minimalistični, izredno funkcionalni ter na odru
delujeta zelo fleksibilno in dajeta veliko prostora za gibalni pevsko igralski izraz.
Scenski predmeti so v celoti izkoriščeni in dajejo vtis pravljičnega sveta. Sceno-
grafijo je zasnovala Alenka Peternel.
Predstava se izvaja v enem kosu brez premora in traja 35 minut.
Informacije: Petra Mlinar, 031/367 673
Kdaj: ob 19. uri
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

18. junija 2010 - 19. junija 2010 
34. srečanje mladih slovenskih športnikov
Na 34. srečanju mladih slovenskih športnikov iz sosednjih dežel Avstrije, Italije in
Madžarske bo sodelovalo nad sto športnikov in športnic do 15 let, na sporedu pa
so tekmovanja v nogometu (fantje), odbojki (dekleta), košarki (fantje) ter v namiz-
nem tenisu (fantje in dekleta). V vseh teh panogah pa bodo - kot na dosedanjih
srečanjih - sodelovale tudi ekipe oz. posamezni športniki in športnice iz občine, ki
gosti srečanje.
Informacije: info@kranjska-gora.eu

19. junija 2010 
Mešani pevski zbor Odmev
Kdaj: ob 19. uri
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

20. junija 2010 
Fotoprezentacija Kranjske Gore in Julijskih Alp
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo,

23. junija 2010 
Slovenska etno glasba
Kdaj: ob 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

25. junija 2010 
Nataša Artiček & Boris Bursač - koncert
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: ob 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

25. junija 2010 
Andrejčkov tek na Vršič
Informacije: turisticno.drustvo.kg@siol.net
Kje: Kranjska Gora - Vršič

26. junija 2010 - 4. julija 2010 
9. Kekčevi dnevi

Sobota, 26. junija 2010 
Srečno Kekec; pevski festival talentov

Nedelja, 27. junija 2010 
Kekec in Bedanec; Gledališko naravoslovni dan 
10.00 - obisk Kekčeve dežele
16.00 - predstava Kekec in Bedanec
17.00 - naravoslovna delavnica

Ponedeljek, 28. junija 2010 
Kekec v prometu
16.00 - predstavitev policijske postaje Kr. Gora predstavitev eksplozivnih psov
17.30 - delavnice (tema: varnost)

Torek, 29. junija 2010 
Kekec v Škratovi deželi
10.00 - obisk Škratove dežele

Sreda, 30. junija 2010
Kekčeve ukane; Čarovniki dan
16.00 - nastop čarovnika
16.30 - modeliranje balonov
17.15 - delavnice (tema: čarovniški triki) 

Četrtek, 1. julija 2010
Kekec in gozdne živali; naravoslovni dan 
16.00 - Lovec na obisku
17.00 - delavnice (tema: gozdne živali) 

Petek, 2. julija 2010 
Pleši, pleši Kekec; glasbeno-plesni dan 
16.00 - animacijska predstava Medved Čalapinko
plesna animacija
delavnice (tema: izdelovanje glasbil) 

Sobota, 3. julija 2010
Kekec športnik; športni dan 
10.00 - Kekec spoznava Kr. Goro z ”Besno Pehto”
16.00 - športno in zabavno popoldne
štafetne igre
veliki človek ne jezi se! 

Nedelja, 4. julija 2010 
Kekčev piknik
14.00 - poslikava obrazov (cel dan)
14.15 - delavnice (tema: Kekčeva oblačila)
16.00 - nastop Andreje Zupančič
16.45 - otroške karaoke
17.30 - brezplačne palačinke + medved Čalapinko 
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kje: Kranjska Gora

Prireditve v občini Kranjska Gora

Zahvala
V nedeljo, 6. septembra 2009, sem bila sprejeta v jeseniško bol-

nišnico zaradi kompliciranega zloma desne roke. Kljub bolečini, ki
spremlja tak zlom, sem se ta dan, še pozno v večer dobro počutila. To
pa zaradi prijaznosti in tople človečnosti celotne ekipe, ki se je ukvar-
jala z menoj. Hvaležna sem tudi ekipi, ki se je trudila z menoj po petih
tednih ob zaključku zdravljenja. 

Zahvaljujem se tudi gospodu doktorju Janku Kersniku iz Kranjske
Gore in terapevtkam iz Zdravstvenega doma Jesenice, ki so mi nudili
pomoč in nasvete do končnega dobrega počutja. 

Iskren pozdrav in hvala vsem, hvaležna pacientka
Marica Globočnik iz Kranjske Gore 
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