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Slovesno ob občinskem prazniku

Občina Kranjska Gora

Spoštovane občanke in občani, 

ob prazniku občine Kranjska
Gora Vam v imenu Občinskega

sveta, Občinske uprave in v
svojem imenu iskreno čestitam. 

Hkrati Vas tudi vabim, 
da se udeležite prireditev, 

ki potekajo v okviru 
praznovanja našega praznika.

Jure Žerjav
župan

Ob občinskem prazniku, ki ga občina
Kranjska Gora že vse od ustanovitve pred
petnajstimi leti praznuje 7. avgusta, to je na
dan, ko je leta 1895 dovški župnik Jakob
Aljaž na vrhu Triglava postavil kasneje po
njem imenovani stolp, bo tudi letos slovesno.
Praznik bo z obiskom občanov, ki so ali še
bodo v letošnjem letu praznovali devetdeset
let, župan Jure Žerjav zaznamoval že v pone-
deljek in sredo. V četrtek, 5. avgusta, se bo
ob 8. uri na kegljišču pri društvenem prosto-
ru DU Dovje-Mojstrana v Mojstrani začelo
tekmovanje v kegljanju z nihajno kroglo, v
petek, 6. avgusta, pa bo ob 15. uri na teni-
škem igrišču v Mlačci (Mojstrana) Odprto
prvenstvo Občine Kranjska Gora v tenisu.
Zvečer ob 20. uri se bo na Trgu na Gorici v

Kranjski Gori začela osrednja slovesnost s
podelitvijo občinskih priznanj.

Kot je na svoji zadnji seji sklenil občinski
svet, bodo priznanje tokrat podelili smučarju
Andreju Špornu in Agrarni skupnosti
Dovje Mojstrana. Drugi častni občan Obči-
ne Kranjska Gora pa bo po Stanku Koširju
letos postal Vid Černe, avtor številnih publi-
kacij o Kranjski Gori in okolici, fotograf in
raziskovalec narečij, neutruden pri ohranja-
nju kulturne dediščine in krajevnih običajev.
Eden od najpomembnejših dogodkov letoš-
njega praznika bo prav gotovo odprtje Slo-
venskega planinskega muzeja v Mojstrani na
sam praznični dan, v soboto, 7. avgusta. Slo-
vesnost, na kateri bo slavnostni govornik
predsednik države Danilo Türk, se bo začela
ob 11. uri dopoldne. Že zjutraj ob 8. uri pa se
bo v soboto pred TIC-em v Kranjski Gori za-
čel Andrejčkov pohod na Vitranc-Cipernik
(lažja smer: z žičnico na Vitranc in peš na
Cipernik, težja smer: peš iz Jasne na Vitranc
in nato na Cipernik) in družabno srečanje na
Vitrancu, uro za tem, ob 9. uri, pa se bodo
kolesarji izza zdravstvenega doma v Kranj-
ski Gori odpravili na kolesarski izlet proti
Italiji. Za zaključek praznovanja bo PGD
Podkoren v soboto, 7. avgusta, ob 15. uri pod
lipo v Podkorenu pripravil gasilsko veselico
s parado. M. A.

V petek, 6. avgusta, zvečer se bo ob 20.
uri na Trgu na Gorici v Kranjski Gori
začela osrednja slovesnost s podelitvi-
jo občinskih priznanj. V privlačnem
programu bodo nastopili: harmoni-
kar Primož Mirtič Dolenc, jodlarka
Tina Drole in ”Joe Coker” Daniel
Rampre. Slovenski planinski muzej v
Mojstrani bo na slovesnosti v soboto,
7. avgusta, ob 11. uri, odprl predsed-
nik države Danilo Türk.
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Še vedno smo v obdobju gospodarske krize.
Kako se ta po vaših izkušnjah kaže v Kranj-
ski Gori?

”Kriza se kaže predvsem v tem, da se je usta-
vila gradnja novih objektov. Nepremičninski
trg se je v začetku leta oživil, tako da se po lan-
skoletnem mrtvilu nepremičnine zdaj spet pro-
dajajo. Da ni novogradenj, vemo, ker ni vpla-
čanih komunalnih prispevkov, prav tako po ob-
računanih davkih vemo, da se spet prodaja obi-
čajna količina nepremičnin.” 
Se upad plačanih komunalnih prispevkov
zelo pozna pri proračunu?

”Seveda se pozna, a na samo realizacijo pro-
računa nima vpliva, ker sem si vedno prizade-
val, da bi vnaprej predvidel, kaj se bo zgodilo,
zato smo z mislijo na aktualno situacijo in
trende tudi pripravljali proračun. Kriza se po-
zna tudi v turizmu; gostov je sicer veliko, a po-
rabijo manj kot včasih.”
Kako pa je z občinskimi investicijami?

”Za leto 2010 gre vse po načrtih, opažamo
celo, da so cene gradbenih storitev krizi pri-
merno nižje. Očitno je konkurenca na tem po-
dročju naredila svoje. Tako težav zaradi nižjih
dohodkov ni. Pri pripravljanju proračuna ved-
no najprej skušamo realno oceniti prihodke, na
podlagi tega pa okvirno načrtujemo odhodke,
zato je Kranjska Gora še vedno med tistimi ob-
činami, ki niso zadolžene.”
Na območju občine je kar precej projektov,
ki jih investira država. Se tu kriza bolj po-
zna?

”Predvsem se mi zdi, da se za pomembne
projekte, ki jih vodi država, vse prepočasi pri-
dobivajo dovoljenja. Ko je odločeno, da se bo
določen projekt speljal, in ko je v državnem
proračunu za to že namenjen denar, do realiza-
cije mine preveč časa. Tako se zdaj pridobiva-
jo dovoljenja za gradnjo kolesarske poti Mojs-
trana-Jesenice, za most v Gozd-Martuljku, za
hodnik v Martuljku pa poteka odkup zemljišč.
Plačnik tega odkupa je občina, postopek pa
vodi državna Direkcija za ceste. Skušamo se
aktivno vključiti v dogovarjanje med lastniki
in Direkcijo, da bi postopki tekli čim bolj glad-
ko.”
Kaj pa Planica?

”V Planici se pomika naprej ... Počasi, am-
pak gre. Verjamem, da je Jelko Gros pravi člo-
vek, ki bo projekt uspešno speljal do realizaci-
je.”
Mandat občinskega sveta se jeseni izteče, pa
vendar: kakšni so načrti za drugo polovico
leta?

”Kot veste, pravkar končujemo Slovenski
planinski muzej, prav tako intenzivno teče

prva faza obnove Osnovne šole Josipa Vando-
ta v Kranjski Gori, ki mora biti končana do za-
četka šolskega leta. Roki so kratki, a izkušnje
iz prenove osnovne šole v Mojstrani kažejo, da
je vse izvedljivo. Pred vrati je gradnja pod-
strešja stavbe krajevne skupnosti Mojstrana, ki
jo bomo opremili za potrebe gorske reševalne
službe, speljati moramo obrežno zavarovanje
Save pri Martuljku in obnoviti še kar nekaj
cest.”
In parkirišč?

”Vsaj še eno leto bo glavno zimsko parkiriš-
če v Kranjski Gori nasproti policije. Pred zimo
ga bomo še dodatno urejali.”
Pred kratkim je občinski svet obravnaval
prometno študijo v občini. Je na področju
mirujočega prometa prinesla kakšne zani-
mive rešitve?

”Študija je narejena korektno, a je po mojem
mnenju premalo ambiciozno posegla v uredi-
tev prometa. Tega ne bomo mogli urediti zgolj
s tem, da bomo zapirali ceste. Morda bi se pro-
jekta morali lotiti po vzoru smučarskih središč
po svetu. A vendarle gre šele za študijo, ki bo
podlaga za nadaljnje odločitve. Sicer pa so par-
kirišča problematična tudi drugod, čeprav je
težišče problema parkiranja osredotočeno na
zimsko turistično sezono v Kranjski Gori.
Manjka nam urejenih površin, predvsem pa
občini manjka zemljišč za parkirišča. Po drugi
strani pa je res, da je žogico treba vrniti tudi
turističnemu gospodarstvu. Prav je, da bi vsi ti-

sti, ki privabljajo goste v destinacijo, poskrbe-
li tudi za parkiranje.”
Smo tik pred občinskim praznikom. Kako
bomo praznovali letos?

”Letos mineva 115 let od postavitve Aljaže-
vega stolpa na vrhu Triglava, občinski praznik
pa bomo posebej slovesno praznovali z odprt-
jem Slovenskega planinskega muzeja. Vanj je
občina vložila precej sredstev, pridobljenih s
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj;
veliko občin tako pridobljena sredstva namenja
gradnji komunalne infrastrukture. Mi smo jih
vložili v muzej in verjamemo, da bo ta pred-
stavljal velik impulz za razvoj turizma tako v
Mojstrani kot Kranjski Gori in tudi širše. Zave-
dam se, da muzej sam po sebi ne more biti pro-
fitni center, a če ga bomo turistom znali pred-
staviti na atraktiven način, bo predstavljal po-
membno spodbudo turizmu. Verjamem pa
tudi, da bo sposoben z vstopninami zaslužiti
pomemben del sredstev za pokritje lastnih
stroškov. Če bodo v Mojstrani muzej znali na-
vezati na drugo ponudbo, ki že zdaj privablja
predvsem dnevne obiskovalce, bodo na ta ra-
čun lahko pridobili tudi precej stacionarnih go-
stov.”
Jeseni boste na lokalnih volitvah spet kandi-
dirali za župana Kranjske Gore. Kaj vas je
tokrat vodilo pri odločitvi za kandidaturo?

”Zelo veliko veselja imam s tem, kar delam.
Vse življenje se že trudim, da počnem stvari,
ki me zanimajo in jih imam rad. Tudi idej za
to, kaj je še treba narediti v občini, je še veli-
ko, čeprav se lahko pohvalimo s kar nekaj
uspelimi projekti. Precej nam še manjka do
prave turistične občine, sicer pa se bomo tudi v
prihodnje držali razvojne strategije, ki v ospred-
je postavlja prebivalce in njihove potrebe ter
obiskovalce in njihove potrebe. Poskrbeli
bomo, da bo kvaliteta življenja posameznikov
čim višja. Veliko je treba postoriti tudi na ko-
munalni infrastrukturi, čeprav za posameznike
to ni najhujši problem. Čaka nas druga faza
obnove kranjskogorske osnovne šole pa Ljud-
ski dom v Kranjski Gori, kamor bi radi spravi-
li lokalno turistično organizacijo in v njem na-
redili prijetno dvorano za kakih 150 obiskoval-
cev, ki je Kranjska Gora zdaj nima. Dokončati
moramo obnovo kulturne dvorane na Dovjem
in poskrbeti za mlade, ki potrebujejo prostore
za druženje; morda bo priložnost za to prav v
Ljudskem domu. Če pa gledamo na kratki rok,
je najprej skupaj z državo treba poskrbeti za
hodnik za pešce v Martuljku in kolesarski
most.”

Marjana Ahačič,
foto: Gorazd Kavčič

Zadovoljen z doseženim, idej še veliko
Z županom občine Kranjska Gora Juretom Žerjavom smo se v dneh pred občinskim praznikom pogovarjali

o aktualnem stanju v občini in o načrtih za prihodnost.

Jure Žerjav, župan
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”V letu 2010 je načrtovanih 8.742.583 evrov
proračunskih prihodkov. V načrtu razvojnih
programov je planiranih 5.490.681 evrov ne-
posrednih investicijskih odhodkov, kar pred-
stavlja 62,8 odstotka prihodkov v letu 2010,”
pojasnjuje direktor občinske uprave Rajko
Puš. Nekaj več kot polovica investicij bo letos
izvedenih v krajevni skupnosti Kranjska Gora,
ki je tako po površini kot po številu prebival-
cev največja v občini, sledi KS Mojstrana z
dvajsetimi odstotki ter KS Rute in Rateče s po
nekaj manj kot deset odstotki investicij.

Obnova cest, vodovodnega sistema,
nakup Ljudskega doma

Med večjimi investicijami na območju kra-
jevne skupnosti Kranjska Gora so letos še
gradnja vodohrana Železnica, za katerega ob-
čina namenja 248 tisoč evrov, in obnova Bo-
rovške ceste od mostu čez Pišnico (134 tisoč
evrov). Za obnovo ceste pri Balonu v Podkore-
nu bo občina namenila sedemdeset tisoč evrov,
za obnovo opornega zidu na dveh cestah v kra-
ju pa še dodatnih štirideset tisoč evrov. Občina
bo s sedemdeset tisoč evri sofinancirala sistem
zasneževanja, za gradnjo kanalizacijskih vodov
v Logu in na Borovški cesti v Kranjski Gori pa
namenja 58 tisoč evrov. Dodatnih 37 tisoč gre
za investicijo v parkirišča pod žičnicami, 97
tisoč evrov pa za odkup Ljudskega doma v
Kranjski Gori. Za nakup gasilskega vozila za
PGD Podkoren občina namenja 65 tisoč ev-
rov. 

V Mojstrani letos največ za 
Slovenski planinski muzej

Največ investicijskih sredstev za KS Dovje
Mojstrana, več kot pol milijona evrov, gre tudi
letos na račun Slovenskega planinskega muze-
ja. Približno 175 tisoč evrov je namenjenih za
kanalizacijska sistema Belca in Vatiš, sedem-
deset tisoč pa za obnovo ceste in gradnjo ploč-
nika ob šoli v Mojstrani. Za obnovo ceste od
Arneža do vlake na Dovjem občina namenja
12 tisoč evrov, za obnovo ceste pri Bvažeju na
Dovjem pa nekaj več kot 27 tisoč. Izdelava av-
tobusnih nadstrešnic na Belci in v Mojstrani
pred trgovino bo občino stala 22 tisoč evrov,
dodatnih 62 tisoč pa je namenjenih ureditvi
podstrešja stavbe krajevne skupnosti.

Kolesarska pot in sanacija brežine
v Martuljku

Občina za investicije v KS Rute namenja 373
tisoč evrov. Največ, skoraj dvesto tisoč evrov,
je namenjenih za sofinanciranje izgradnje ko-
lesarske poti, 60 tisoč pa za sanacijo brežine
Save. Za pobočno zavarovanje ceste v Srednji

Vrh z odbojno ograjo občina namenja 24 tisoč
evrov, trideset tisoč evrov je bila vrednost del
pri ureditvi športnega igrišča v Gozd-Mar-
tuljku ter nekaj več kot 62 tisoč brv čez Savo.
V KS Rateče Planica sta največji letošnji inve-
sticiji preplastitev kolesarske steze (sto tisoč
evrov) in nakup gasilskega vozila (125 tisoč).
Petdeset tisoč evrov je občina namenila za ob-
novo opornega zidu pri šoli. Med naložbami v
skupne investicije za vse krajevne skupnosti pa
je treba omeniti 218 evrov za gradnjo kompo-
starne na Tabrah (218 tisoč evrov), investicije
na odlagališču Mala Mežakla (odbojne ograje
na cesti, ureditev iztoka ponikovalnice, pripra-
va dokumentacije za regijsko odlagališče) v
vrednosti 86 tisoč evrov, ter šestdeset tisoč ev-
rov, ki jih občina namenja za urbano opremo,
to je postavitev klopi, košev ter cvetličnih ko-
rit. 

Največ sredstev za največji krajevni
skupnosti

Podobno razmerje v investicijah na območju
občine je bilo tudi v preteklih letih. Leta 2006
je tako občina Kranjska Gora v KS Dovje Moj-
strana namenjala 43 odstotkov vseh sredstev, v
KS Kranjska Gora 36 odstotkov, v KS Rute 12
in v KS Rateče-Planica devet odstotkov vseh
sredstev. Med večjimi investicijami tega leta
gre omeniti podvozje za gasilsko vozilo za
PGD Kranjska Gora, rekonstrukcijo Borovške
ceste, gradnjo pločnika od Petacovega mostu
do TGC centra, prenovo ceste od upravne stav-
be žičnic proti Podkorenu do Radingerja, ter
ceste od Brejca do regionalne ceste v Podkore-
nu. Za rekonstrukcije cest je bilo namenjenih
več kot 353 tisoč evrov.

Dograjen je bil kanalizacijski sistem v Kranj-
ski Gori, delno je občina sofinancirala gradnjo
čistilne naprave pri Poštarskem domu na Vrši-
ču. Ob rekonstrukciji Borovške ceste je hkrati
potekala obnova vodovoda, narejena pa je bila
tudi raziskovalna vrtina Zagmajnico. Tudi v
letu 2006 je potekalo sofinanciranje sistema
zasneževanja na Poligonu v Podkorenu, na-
meščena je bila nova ograja okoli športnega
igrišča v Kranjski Gori. Na podlagi pogodbe z
Župnijo Kranjska Gora je bila sofinancirana
zamenjava strehe na cerkvi, ter obnovljena
ogrevalna naprava v Ljudskem domu v Kranj-
ski Gori.

V KS Dovje Mojstrana so asfaltirali del ce-
ste na Dovjem, obnovili most čez Sedučnkov
potok na Dovjem in Žunov most. V Mojstrani
je bilo urejeno otroško igrišče, na športnem
igrišču v Mlačci so zgradili talno ploščo, na
Dovjem pa obnovili mrliške vežice. Obnovili
so tudi osnovno šolo v Mojstrani: dozidali
učilnice, knjižnico in zbornico in nabavili
opremo. V KS Rute so v letu 2006 začeli ru-
šilna in gradbena dela na stavbi krajevne skup-
nosti in nadaljevali so gradnjo kanalizacijskega
sistema. V KS Rateče-Planica je bil dokončan
kanalizacijski sistem.

Leta 2007 največ investicijskih
sredstev KS Mojstrana

Leta 2007 je občina za KS Dovje Mojstrana
namenjala 46 odstotkov vseh sredstev, 36 od-
stotkov za KS Kranjska Gora, za KS Rute
osem odstotkov in deset odstotkov za KS
Rateče-Planica. V KS Kranjska Gora so bile
med največjimi investicijami: nakup novega
gasilskega vozila za PGD Kranjska Gora in ob-

Nove investicije so pomemben del
odhodkov občine

Prihodnji teden bodo v Mojstrani odprli Slovenski planinski muzej, konec poletja popolnoma prenovljeno
Osnovno šolo Josipa Vandota v Kranjski Gori. To sta le dve izmed večjih investicij, ki jih v zadnjem letu 

zaključuje Občina Kranjska Gora. 

Obnova osnovne šole Kranjska Gora, za katero občina namenja približno milijon in pol evrov sredstev, je ob
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani največja letošnja investicija. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranjska Gora - ”Zasedenost hotelskih kapacitet je zdaj dobra, prak-
tično vsi hoteli so polno zasedeni. Nekoliko slabše je v zasebnih apart-
majih in sobah. Verjetno bo težko doseči sezono, ki je bila rekordna v
zadnjih dvajsetih letih: v juliju smo beležili 65, v avgustu pa kar
sedemdeset tisoč nočitev,” je aktualno situacijo ocenila direktorica LTO
Kranjska Gora Mirjam Žerjav, ki je na nedavni novinarski konferenci
pojasnila, da goste v destinacijo privabljajo tudi s številnimi prireditva-
mi. Tako so takoj po koncu šolskega leta za družine pripravili že 9.
Kekčeve dneve in nadaljujejo s programom Poletja pod Vitrancem, v
okviru katerega v Kranjski Gori nastopajo številni slovenski in tuji glas-
beni izvajalci. Veliko je športnih prireditev po vsej občini pa tudi tradi-
cionalnih, ki jih organizirajo domača turistična in druga društva. 

Žičničarji med poletnimi počitnicami ponujajo panoramske prevoze na
Vitranc ter poletno sankališče in tobogan, novost letošnje sezone pa je
otroški kolesarski park. ”Poletna ponudba RTC Žičnice Kranjska Gora
zaenkrat predstavlja sedem do deset odstotkov zimske realizacije, kar
pomeni, da smo imeli lani 35 tisoč obiskovalcev. Naš cilj je, da se prib-
ližamo številki 50 tisoč,” je povedala Klavdija Gobmoc, vodja trženja.

S sezono so za zdaj zadovoljni tudi v največji hotelirski družbi v obči-
ni, podjetju Hit Alpinea, kjer so v prvih petih mesecih letošnjega leta
beležili kar za 21 odstotkov več nočitev kot lani v enakem obdobju, a so
se za več kot 11 odstotkov tudi povečali stroški. Kot je dejal direktor Mi-
ran Čurin, si bodo prizadevali, da do konca leta veliko izgubo iz pretek-
lih obdobij znižajo za polovico. Podobno je v hotelu Lek, kjer so bili
zelo zadovoljni z zimsko sezono in nekaj manj s pomladjo, veliko pa
pričakujejo od poletja.  Marjana Ahačič

Kolesarsko povezani z Italijo
V začetku poletja so v Ratečah z asfaltom preplastili še zadnja dva

kilometra kolesarske steze, ki se začne v Mojstrani in teče po vsej Zgor-
njesavski dolini ter se kasneje naveže na italijanski Trbiž in Belopeška
jezera. Občina Kranjska Gora je za investicijo namenila približno sto ti-
soč evrov. Odsek od odcepa regionalne ceste za Planico do nekdanjega
mejnega prehoda je tako zaokrožil približno dvajsetkilometrsko kole-
sarsko pot, ki je prekinjena le na nevarnem odseku na mostu čez Savo
Dolinko v Gozdu Martuljku. Novi most za kolesarje naj bi bil po načr-
tih zgrajen že letos, a se bo projekt, ki ga financira država, kot kaže, pre-
cej zavlekel. M. A.

Vrhunec sezone je tu
Žičničarji in hotelirji za zdaj zadovoljni z obiskom,
LTO pripravila pester program poletnih prireditev.

nova fasade gasilskega doma. Za obnove cest so namenili kar 390
tisoč evrov. Prenovljeni so bili številni vodovodi in narejena razis-
kovalna vrtina za pitno vodo v Kranjski Gori. V naselju Jasna je
bila dokončana investicija v javno razsvetljavo, v Liznjekovi doma-
čiji je pa nabavljena oprema za večnamensko dvorano v obnovlje-
nem delu skednja. Občina je sofinancirala tudi sistem zasneževanja
na Poligonu v Podkorenu in gradnjo novega športnega parka Vani-
še v Podkorenu.

V KS Dovje Mojstrana je bila sofinancirana kolesarska pot, v
hiši Pr’ Katr so izvedli dodatna gradbena dela ter obnovili in opre-
mili poslovilne vežice na Dovjem. V Mojstrani je bil zgrajen vod
kanalizacijskega sistema, obnovljena sta bila vodovoda na Dovjem
in v Krmi. V tem letu se je začela tudi prva faza gradnje telovadni-
ce pri OŠ 16. decembra v Mojstrani. V KS Rute je bila v letu 2007
izvedena nujna sanacija odseka nevarne ceste v Srednji Vrh in zgra-
jena kolesarska pot do Mojstrane. Kraj je dobil novo otroško igriš-
če, nadaljevala pa se je tudi gradnja kanalizacijskega sistema v
Gozd-Martuljku. Tudi v KS Rateče-Planica so rekonstruirali ceste
ter obnovili poslovilne vežice, v stanovanjsko-poslovni stavbi Rate-
če 18 pa je občina začela obnovo in gradnjo dveh stanovanj. 

Zgrajena telovadnica, prenovljena stanovanja
Leta 2008 je občina 54 odstotkov vseh investicijskih sredstev na-

menila za KS Dovje-Mojstrana, za KS Kranjska Gora 34 odstotkov,
za KS Rute 7 ter za KS Rateče-Planica 6 odstotkov vseh sredstev. V
KS Kranjska Gora so tako v tem letu nabavili novo motorno brizgal-
no za PGD Podkoren, prenovili odseke cest v Logu, Podkorenu in
Kranjski Gori, kjer so postavili tudi novo javno razsvetljavo. Skozi
naselje v Kranjski Gori je bil zgrajen hodnik za pešce v vrednosti
218 tisoč evrov, ter Petacov most čez reko Pišnico v višini 101 tisoč
evrov. Občina je v tem letu zgradila oziroma prenovila dvanajst sta-
novanj, od tega devet v Kranjski Gori, investicija je znašala 612 tisoč
evrov. Za področju preskrbe z vodo je namenjala občina v letu 2008
prek 204 tisoč evrov, za izdelavo dokumentov identifikacije projek-
ta za preskrbo z vodo v občini, prenovo vodovoda Log, izdelavo vr-
tine pri Leku in delno financiranje vodarne.

V KS Dovje Mojstrana se je začela adaptacija Ljudskega doma
na Dovjem, PGD Dovje je ob 120-letnici delovanja dobilo novo ga-
silsko vozilo. Prenovljena sta bila dva odseka cest in kupljena so
bila nova igrala za osnovno šolo ter oprema za vrtec, v tem letu je
bila zaključena tudi največja investicija, to je nova telovadnica pri
OŠ 16. december Mojstrana. V KS Rute so nadaljevali sanacijo ce-
ste v Srednji Vrh. Zaradi poškodb cestišča so bile urejene in zava-
rovane brežine in nameščene varovalne ograje, na celotnem odseku
ceste na Gobelo je bila zamenjana javna razsvetljava. V KS Rateče-
Planica je bila v letu 2008 dokončana prenova stavbe Rateče 18, v
kateri sta bila na novo zgrajeni dve stanovanji, eno stanovanje v la-
sti občine pa je bilo prenovljeno. V isti stavbi je bil obnovljen po-
slovni del z vrtcem.

Odkup Ljudskega doma, priprave za pločnike in
most v Martuljku

Tudi lani je občina Kranjska Gora največ sredstev, 54 odstotkov,
investirala v KS Dovje Mojstrana, v KS Kranjska Gora 34 odstot-
kov, v KS Rute 7 in v KS Rateče-Planica 6 odstotkov vseh sredstev.
Občina je lani začela z odkupom stavbe Ljudskega doma v Kranj-
ski Gori in nakupom podvozja za gasilsko vozilo PGD Kranjska
Gora. V Podkorenu so uredili nekaj cest in nabavili nova igrala za
otroško igrišče, v Kranjski Gori pa zgradili nov odsek ceste od Jas-
ne od vodohrana. V KS Dovje Mojstrana so se nadaljevala investi-
cijska dela na stavbi Kulturnega doma na Dovjem. Zgrajeni so bili
odseki cest v Radovno, urejeno je bilo prečkanje Krmarice čez ob-
činsko cesto, urejena sta bila parkirišče in priključek na cesto pri
stavbi krajevne skupnosti. V KS Rute so nadaljevali investicije, po-
vezane z gradnjo kolesarskega mostu čez Savo, uredili nekaj odse-
kov cest in začeli pridobivati zemljišča za gradnjo hodnikov za peš-
ce ob regionalni cesti. Občina je zagotovila tudi dodatna sredstva za
gradnjo večnamenskega igrišča v Gozd-Martuljku. V KS Rateče-
Planica je treba v letu 2009 omeniti gradnjo opornega zidu na Ža-
ljah, katerega investicija se bo nadaljevala v letu 2010, v tamkajš-
njem vrtcu pa so nad vhod postavili nadstrešnico. 

Marjana Ahačič
Kolesarji so z novo povezavo od rateške železniške postaje do nekdanjega 
mejnega prehoda zelo zadovoljni.
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”Malo je bilo pa tudi sreče, še marsikdo v
Kranjski Gori si ga prav tako zasluži,” je
skromno komentiral visoko priznanje Slavko
Miklič, ki je leta 1993 v središču Kranjske
Gore postavil takrat še penzion Miklič. Danes
je to manjši sodobno urejen hotel, ki sprejme
do 45 ljudi, z odlično restavracijo in prijaznim
odnosom do gostov. ”Nekateri prihajajo že
tako dolgo, da smo postali kar prijatelji,” je po-
vedal Slavko Miklič. ”Seveda se za vse potru-
dimo, kot je le mogoče. Veste, ko ima človek
enkrat gosta v hiši, se kujejo stvari za naprej.
Dober glas se hitro širi,” je povedal.

Kot pravi, je letošnja poletna sezona, kot
kaže sedaj, podobna kot lani. Večina njihovih
gostov prihaja iz Hrvaške in Avstrije, pa tudi
od drugod. ”Zimska sezona je bila solidna, kot
kaže, so se ljudje, ki jih je kriza lani morda od-
vrnila od prihoda, začeli vračati, ker jim je
Kranjska Gora prirasla k srcu. Sicer pa je us-
peh sezone pri nas zelo odvisen od vremena,”
je še povedal hotelir, ki za svoje goste skrbi

skupaj s 14 zaposlenimi. ”Situacija nikakor ni
lahka; LTO se trudi na vse načine, a se pozna,
da je povpraševanja manj kot v najboljših letih.
Tudi mi se trudimo vsak na svojem področju.
Vesel sem, da si manjši ponudniki hotelskih
storitev nismo konkurenčni, vsak ima svoje
goste. Zadovoljen sem, ker vidim, da Kranjska
Gora vendarle napreduje; tudi kar se tiče kuli-
narike, hoteli v zadnjem času lepo sledijo
manjšim, ki imamo res kvalitetno ponudbo.”

Pravi, da je dobro tudi to, da je v kraju živah-
no vse leto. ”Morda se kdo ne bo strinjal z me-
noj, toda trdim, da so za to zaslužni tudi ”vi-
kendaši”, nad katerimi se domačini včasih radi
pritožujejo. Zaradi njih Kranjska Gora živi tudi
jeseni in spomladi.”

Slavko Miklič bo čez pol leta dopolnil štiri-
deset let delovne dobe. Pravi, da v turizmu ni
prostora za kakšne velike filozofije: delo in
prijaznost sta temeljni vrednoti v tem poslu,
pravi. Dodaja, da je vesel, ker ima delo. In do-
bre goste, seveda.  Marjana Ahačič

Priznanje Hotelu Miklič
Ob koncu zimske sezone je mednarodna smučarska organizacija Ski

area test Hotelu Miklič v Kranjski Gori podelila priznanje za najboljši
hotel na slovenskih smučiščih. 

Slavko Miklič z gostoma, zakoncema Magdo in Antejem Roguljič, upokojenima zdravnikoma iz Zagreba. Na
počitnice v Kranjsko Goro prihajata že 53 let. Svoje prve počitnice pri nas sta preživela v zdaj že porušenem
hotelu Erika, zadnja leta pa sta svoj ”drugi dom” našla v hotelu Miklič. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjska turistična zveza Kranj,
Komisija za ocenjevanje krajev

Koroška c. 27, 4000 Kranj, 
telefon: 04/20-10-500

E-naslov: gtz@siol.net,
www.gorenjska.si

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA 
GORENJSKE BALKONE IN OKNA 2010

Gorenjska turistična zveza tudi letos vabi k sodelovanju vse gojitelje, 
pridelovalce in ljubitelje gorenjskih nageljnov v projektu 

VRNIMO GORENJSKI NAGELJ NA GORENJSKE BALKONE IN OKNA v letu 2010.
Vsi, ki želite sodelovati na izboru najlepših nageljnov, nam pošljite na naslov:

Gorenjska turistična zveza, Koroška c. 27, 4000 Kranj, 
fotografijo cvetočih nageljnov.

Priporočljivo je, da nam pošljete sliko tudi na elektronski naslov.
Fotografiji priložite svoj naslov in telefonsko številko.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 3. decembra 2010

Alpina odprta 
V kranjskogorskem hotelu Alpina so po

dveh mesecih vendarle odpravili probleme z
legionelo in v začetku julija sprejeli prve go-
ste. Kot smo poročali, se je aprila pojavil
sum nevarnih koncentracij bakterij legionele
v vodovodnem sistemu hotela Alpina, ki je
bil sicer v tistem času zaprt. Analize so sum
potrdile in v naslednjem mesecu so bili izve-
deni vsi zahtevani ukrepi (toplotni šoki, me-
njava mrežic na pipah, kloriranje) za odprav-
ljanje in preprečevanje ponovnega množenja
bakterij legionele v vodovodnem sistemu. Ti
ukrepi pa še niso prinesli pričakovanih rezul-
tatov, zato so se v vodstvu HIT Alpinee odlo-
čili, da bodo posodobili celotno vodovodno
omrežje v hotelu, kar omogoča hitrejši pre-
tok vode. Vgradili so tudi sistem za perma-
nentno dezinfekcijo vode. V začetku julija so
prejeli ugodne rezultate zadnjih opravljenih
analiz, kasneje pa je pritrdilno mnenje podal
še zdravstveni inšpektorat. ”Čeprav so v tem
času drugi hoteli podjetja HIT Alpinea nor-
malno poslovali, ocenjujemo, da je zaradi ne-
ljubega dogodka izpad na prihodkovni strani
okoli pol milijona evrov. Celoten strošek sa-
nacije v hotelu Alpina pa je znašal blizu sto
tisoč evrov,” so pojasnili v upravi družbe Hit
Alpinea, kjer so trenutno hoteli zasedeni 85-
odstotno, podobno zasedenost pa pričakujejo
tudi v avgustu. ”Prevladujejo tuji gostje, med
njimi Italijani, Belgijci in gostje iz Velike Bri-
tanije, domačih gostov pa je trenutno več kot
petina. V avgustu pričakujemo porast števila
italijanskih in domačih gostov,” je pojasnil
Mile Crnovič, vodja trženja v podjetju.  M. A.

Strošek sanacije hotela Alpina je znašal sto tisoč
evrov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Častna pokroviteljica letošnje slovesnosti pri
Ruski kapelici je bila ministrica za kulturo
Majda Širca, ki je v nagovoru poudarila, da je
vsakoletno srečanje pod Vršičem mnogo več
kot le ohranjanje spomina. ”Je glasen klic k
dialogu, h kovanju novih idej in povezav,” je
poudarila ter dodala, da v različnostih moramo
ostajati prijatelji: ”In pred kapelico utrjujemo
prav to - prijateljstvo in povezanost ...”

Podpredsednica ruske dume Ljubov Sliska se
je v imenu ruskega naroda zahvalila Občini
Kranjska Gora, društvu slovensko-ruskega pri-
jateljstva in slovenski državi, da skrbijo za kape-
lico in ohranjajo spomin na padle vojake. Slo-
vesnosti so se udeležili številni visoki predstav-
niki Slovenije in Rusije, med drugim predsednik
državnega zbora Republike Slovenije Pavel
Gantar, predsednik vlade Borut Pahor, minis-
trica za gospodarstvo Darja Radić, predstavni-
ki gospodarstva, kulture ... Poseben nagovor je
imel slovenski pesnik, akademik Tone Pavček,
častni član Društva Slovenija - Rusija. ”Pri ka-
pelici ne slavimo smrti, ampak človeško moč, ki
je vedno znova sposobna presegati smrtni nič in
se vzpenjati kvišku. Tako življenje zmaguje nad
hudim in nam ponuja rešilno misel - smrt je
samo enkrat, življenje pa je kar naprej ...,” je pou-
daril. Kot je dejal, nas kapelica uči, da je tuja
bolečina tudi naša bolečina, in s tem premaguje
ravnodušnost ter prerašča razlike.

Predstavniki obeh držav so h kapelici položi-
li vence, poltavski in mirgorodski nadškof Fi-
lip pa je vodil pravoslavno cerkveno slovesnost
ob kapelici. V kulturnem programu so nastopi-
li orkester Slovenske vojske in Slovenski oktet.
Zbrane goste je pozdravil tudi kranjskogorski
župan Jure Žerjav, ki je poudaril, da je spo-
min na graditelje ceste, ki jih je zasul plaz,
vtkan v zavest domačinov. Po njegovih bese-
dah je Ruska kapelica simbol dobrih odnosov
med slovenskim in ruskim narodom.

Urša Peternel, foto: Anka Bulovec

Kapelica prijateljstva in povezanosti
Pri Ruski kapelici pod Vršičem je zadnjo nedeljo v juliju potekala tradicionalna slovesnost v spomin na

ruske ujetnike, ki jih je leta 1916 pri gradnji ceste na Vršič zasul plaz.

Podpredsednica ruske dume Ljubov Sliska se je v imenu ruskega naroda 
zahvalila tudi Občini Kranjska Gora, da skrbi za ohranjanje spomina na umrle
ruske vojake.

Visoki gostje na slovesnosti pod Vršičem, med njimi tudi predsednik vlade Borut Pahor in predsednik
državnega zbora Pavel Gantar

Predstavniki Slovenije in Rusije so h kapelici položili vence; med njimi tudi 
častna pokroviteljica srečanja ministrica za kulturo Majda Širca, ki je poudarila:
”Pred kapelico utrjujemo prijateljstvo in povezanost.”

Poltavski in mirgorodski nadškof Filip je vodil pravoslavno cerkveno slovesnost ob kapelici.



Prvi koraki v svet podjetništva 
Kranjska Gora - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske RAGOR je

konec junija v sklopu projekta Podjetniški krožki v osnovnih šolah pri-
pravila Osnovnošolski forum, na katerem so učenci predstavili svoje
uspešne poslovne načrte in zanimive podjetniške ideje. Poslovni ideji
mladih iz občine Kranjska Gora sta bili: izdelava in prodaja ročno iz-
delanega unikatnega nakita (OŠ 16. decembra Mojstrana) ter turnir 
trojk v nogometu in srečelov (OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora). Raz-
vojna agencija Zgornje Gorenjske projekt koordinira že deseto leto, to-
krat pa so bili vanj vključeni učenci kar sedmih osnovnih šol, med nji-
mi tudi iz obeh kranjskogorskih. ”Namen podjetniškega krožka je
ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter mladim omogočiti pridobitev
prvih izkušenj s področja podjetništva, temeljni cilji pa so predvsem
utrjevanje občutka potrebe po skupinskem načinu reševanja problemov,
iskanje soglasja v skupini z zanimivimi oblikami iger, seznanitev z nuj-
nostjo načrtovanja in s temeljnimi elementi poslovnega načrta, izdela-
va mini poslovnega načrta s konkretnim pridobivanjem podatkov in in-
formacij, potrebnih za takšen dokument, s spoznavanjem in razmejeva-
njem posameznih področij poslovanja in s poskusom organizacije iz-
vedbe izbranega poslovnega načrta,” je povedala Hermina Biščević iz
agencije Ragor.                                                                        M. A.

Podjetništvo
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Kranjska Gora - Umetniki velikokrat nima-
jo možnosti za promocijo lastne ustvarjalnosti
in prodaje svojih izdelkov. Šestim v občinah
Kranjska Gora in Jesenice je letos že drugič na
pomoč priskočila Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske s projektom Umetnik podjetnik.
Skupaj so pripravili prodajno razstavo v hotelu
Kompas v Kranjski Gori. Koordinatorka pro-
jekta Hermina Biščević je na odprtju poudari-
la, da na ta način pomagajo sodelujočim pri
ureditvi ustreznih statusov za prodajo umetni-
ških del, k večji prepoznavnosti in za lažji za-
četek prenosa svojih ustvarjanj v poslovno pod-
jetniški svet. Na razstavi iz občine Kranjska
Gora z raznovrstnimi izdelki sodelujejo tri
umetnice. Marta Mertelj se poleg pedagoške-
ga poslanstva ukvarja z likovnim izražanjem v
glini, v risbi ali v barvni ploskvi. Maria Robič
na razstavi sodeluje z delom svojega umetni-
škega ustvarjanja z nakitom, slikami ter mod-
nim in grafičnim oblikovanjem, Alenka Peter-
nel se ukvarja s poslikavami telesa, porcelana,
tekstila, stekla, lesa ter s stenskimi poslikava-
mi in tatooji. Razstava bo na ogled do 22. av-
gusta, projekt Umetnik podjetnik pa je financi-
rala občina Kranjska Gora.                     J. R. 

Umetniki bodo podjetniki 

Maria Robič, Marta Mertelj in Alenka Peternel na odprtju razstave ”Umetnik podjetnik” v hotelu Lek
Foto: Anka Bulovec
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Občinske

Prihodnjo soboto, na sam dan občinskega
praznika, bodo na slovesnosti, ki se je bo
udeležil tudi predsednik države Danilo Türk, v
Mojstrani ob 11. uri dopoldne odprli Slovenski
planinski muzej. O tem, kako se je rodila ideja
o muzeju in kakšna bo njegova prihodnost, smo
se pogovarjali z vodjo projekta in vodjo kranj-
skogorske enote Zgornjesavskega muzeja
Mirom Erženom. 

Kako se je pravzaprav rodila ideja o
Slovenskem planinskem muzeju?

”Prve ideje o planinskem muzeju so stare že
skoraj 120 let, pobudo za ustanovitev je na prelo-
mu stoletja dalo Slovensko planinsko društvo. Po
drugi svetovni vojni so gradivo o planinstvu za-
čeli zbirati jeseniški planinci. V šestdesetih letih

prejšnjega stoletja smo bili že zelo blizu rea-
lizaciji; sprejeta je bila že odločitev, da bo
planinski muzej v Kosovi graščini na Jesenicah,
a tudi ta odločitev ni bila nikoli realizirana. Z
zgodovino planinstva se je nato intenzivno začel
ukvarjati Avgust Delavec, zato so Jeseničani vse
do tedaj zbrano gradivo predali planinskemu
društvu Mojstrana. Po vsej Gorenjski smo začeli
prirejati razstave, gradivo se je nabiralo in leta
1984 smo s pomočjo kulturne skupnosti Je-
senice in gorenjskega muzeja ter TNP in števil-
nih domačinov postavili triglavsko zbirko. A
pristojni so nam dali vedeti, da bo planinski
muzej, če kje, stal v Ljubljani.”
No, zdaj je vendarle v Mojstrani. Kako ste
izbirali lokacijo?

”Najprej smo mislili, da bi bil muzej v stavbi,
kjer je bila doslej triglavska muzejska zbirka.
Hiša je bila nekoč depandansa hotela Triglav,
ta pa je šel v devetdesetih letih v stečaj. Deset
let so se po sodiščih vlekli postopki, preden so
se odločili, da bo objekt denacionaliziran in
vrnjen potomcem predvojnih lastnikov. Leta
1989 je Planinska zveza Slovenije sprejela
načelen sklep, da naj bo planinski muzej ven-
darle v Mojstrani. Prvi večji premik pa je bil
storjen, ko je Kranjska Gora postala samostoj-
na občina. Planinsko društvo, občina in Planin-
ska zveza smo leta 1996 podpisali pismo o
nameri, s katerim smo potrdili odločitev za
projekt. Potem smo zadevo peljali vsak na svo-
jem koncu naprej. V letih med 2002 in 2003
smo s sredstvi občine kupili zemljišče, občina
je objavila razpis za idejno rešitev, izbrali smo
najboljšo in na tej osnovi pripravili projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja.”
Kakšni so bili odzivi ljudi?

”Vsa planinska društva so se strinjala, da je od-
ločitev prava. No, ko smo se začeli pogovarjati o
denarju, so pa vsi ravno obnavljali koče (nas-

meh). Vendarle smo zbrali dovolj denarja za pro-
jektno dokumentacijo in leta 2006 dobili grad-
beno dovoljenje. Naslednje vprašanje je torej
bilo, kje dobiti denar za izvedbo projekta ...”
Kdaj ste se začeli ukvarjati z vsebino?

”Scenarijev za vsebino je bilo veliko; a pro-
jekt je prerasel društvo in ko je Triglavska
muzejska zbirka postala kulturni spomenik
lokalnega muzeja, je vajeti prevzel Zgornje-
savski muzej. Koncept postavitve stalne razs-
tave, ki je zasnovana kot vzpon na goro in prek
katerega bodo obiskovalci spoznavali vse
pomembne mejnike slovenskega planinstva, je
oblikovala dr. Sonja Ifko. Strinjali smo se, da
mora biti razstava zanimiva tako za starejše kot
za mladino. Še vedno namreč živi generacija,
ki je prvobitne čase slovenskega planinstva
spremljala v živo, in ti radi eksponate tudi vidi-
jo. Želimo pritegnili tudi mlade, in zanje bo
prav gotovo najbolj zanimiv interaktivni del
razstave, v katerem se bodo prek zaslonov
lahko povzpeli na različne virtualne vrhove.”
Kakšne obiskovalce pričakujete v muzeju?

”Mlade, seveda, obetamo si dovolj velik
obisk organiziranih skupin iz šol. Čedalje več
je tudi skupin aktivnih upokojencev, ki jih zan-
ima zgodovina in za katere verjamem, da bodo
radi prihajali k nam. Saj so prihajali celo v
prazno stavbo, kjer smo jim nato pripravili 
improvizirano predavanje. Veste, starejši so
hvaležna publika. Vzamejo si čas in se iskreno
zanimajo za stvari. Računamo tudi na goste
Bleda, Bohinja in Kranjske Gore pa seveda na
člane vseh slovenskih planinskih društev. Ver-
jamem, da jih bodo ob stalni razstavi zanimale
tudi spremljevalne prireditve in občasne razs-
tave; že septembra tako pripravljamo razstavo
o alpski konvenciji, ob krajevnem prazniku 16.
decembru razstavo o življenju v Mojstrani,
gostili bomo tudi razstavo o 50-letnici pokala
Vitranc.”
Koliko zaposlenih bo imel muzej?

”Za zdaj ob meni še kustosinjo za prouče-
vanje zgodovine in kustosinjo pedagoginjo,
nekoga, ki bo skrbel za recepcijo in promocijo,
ter vzdrževalca. V okvir naše enote sodita še
Liznjekova hiša v Kranjski Gori in Kajžnekova
v Ratečah, tako da bo dela dovolj za vse.”
Od česa bo muzej živel? Vstopnina najbrž
ne bo dovolj?

”Zgornjesavski muzej je dobil pooblastilo za
izvajanje javne službe s področja planinstva,
tako da bo del stroškov delovanja muzeja krila
država, del pa občina kot soustanoviteljica.
Podpisana je tudi pogodba o zagotavljanju
sredstev. Želeli bi, da dejavnost razširimo tudi
zunaj muzeja; vsaj poleti moramo izkoristiti
zaledje triglavskih dolin. Če bomo samo sedeli
tukaj, pač ne bo dovolj. Želim si, da bi muzej
vsi vzeli za svojega, tako zaposleni kot do-
mačini. Redkokdaj dobi človek priložnost, da
na novo postavlja na noge tako veliko stvar, kot
je Slovenski planinski muzej.”   

Marjana Ahačič

Planinski muzej pripravljen na odprtje
Muzej mora zaživeti tudi v planinskem in turističnem utripu kraja, je dober teden dni pred odprtjem

Slovenskega planinskega muzeja dejal Miro Eržen.

Pri oblikovanju muzejskega programa bodo sodelovali občani 
Mojstrana, Kranjska Gora - V Gornjesavskem muzeju si želijo, da bi jim pri oblikovanju

programa razstav in drugih muzejskih dogodkov v muzejskih hišah na območju Kranjske Gore
- to je v Slovenskem planinskem muzeju, Kajžnjekovi in Liznjekovi hiši - pomagali tudi
občani. Zato so se nanje obrnili z željo, da jim pomagajo s predlogi in idejami. ”Za tak pristop
smo se odločili, da bi lahko ustvarili program, ki bo odražal poslanstvo, vizijo in strategijo
tako Slovenskega planinskega muzeja kot drugih muzejskih hiš, predvsem pa program, ki bo
vseboval atraktivne vsebine za širšo javnost, za njegovo realizacijo pa je na voljo ustrezno
zgodovinsko ali drugo gradivo,” pojasnjujeta direktorica Irena Lačen Benedičič, direktorica
Gornjesavskega muzeja in Miro Eržen, vodja enote Kranjska Gora. ”Želimo si predloge za
program, ki bo realiziran v določenem časovnem obdobju in na aktualnih lokacijah ter bo
spodbudil društva, posameznike in druge institucije k usmerjenemu zbiranju eksponatov, kul-
turne dediščine in drugih vsebin, ki jih bomo tako ne samo prikazali širši javnosti, pač pa jih
tudi strokovno arhivirali in zavedli kot del kulturne dediščine občine Kranjska Gora.” Kot še
pojasnjujeta Lačen Benedičičeva in Eržen, si v muzeju želijo, da bi pripravljeni programi
omogočili kvalitetno rast muzeja ter obenem učinkovito podprli turizem na celotni destinaciji
Kranjska Gora. V Zgornjesavskem muzeju zato prosijo vse, ki menijo, da bi lahko prispevali
zanimive ideje, predloge, zgodovinsko gradivo in druge materiale, da to do 1. septembra
posredujejo v novi Slovenski planinski muzej na naslov: Miro Eržen Triglavska 49, Mojstrana
(mirko.erzen@planinskimuzej.si). Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 041/717 016. 

M. A.

Miro Eržen
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Tristo otrok v akciji Pomežik soncu 
Kranjska Gora - Zveza prijateljev mladine Slovenije od leta 1999

uspešno izvaja največjo humanitarno akcijo za otroke Pomežik soncu,
s katero so doslej omogočili osem tisoč otrokom povsem brezplačne
počitnice. Vsako leto se vključujejo številni sponzorji in donatorji. Med
njimi je tudi podjetje Lek, član skupine Sandoz, ki poleg denarja za le-
tovanje vsako leto pripravi dve počitniški srečanji za otroke. Prvo je
bilo v začetku julija v počitniškem domu Vila Zveze prijateljev mladi-
ne v Kranjski Gori. Ob tej priložnosti so predstavniki Zveze predstavi-
li humanitarno akcijo Pomežik soncu. Letos so kljub težkim gospodar-
skim razmeram in krizi zagotovili brezplačno letovanje za okoli 1400
otrok iz družin, ki jim tega ne morejo omogočiti. Od tega števila jih bo
okoli tristo preživelo počitnice v Kranjski Gori. Prizadevanja organiza-
torjev akcije je pohvalila častna gostja, soproga predsednika Republike
Slovenije Barbara Miklič Türk. Otrokom je počitniški dan popestrila
predstava družinskega gledališča Kolenc s Kekčevimi prigodami. J. R. 

”Izkoriščamo idealne možnosti, ki jih za kole-
sarjenje ponuja zgornjesavska dolina. Na razpo-
lago je idilična kolesarska proga, ki se razteza
od Mojstrane prek državne meje v Italijo. Zato
smo prvo julijsko soboto na pot krenili izpred
hotela Lek v Kranjski Gori, kjer imamo večino
srečanj, do Belopeških jezer in nazaj do Planice,
pojma skokov na smučeh in raja na zemlji,” je
srečanje opisal Lojze Kanalec. ”Zaradi vročega
vremena je bil vzpon do Belopeških jezer za-
hteven podvig, ki pa smo ga vsi zmogli. Po kraj-
šem počitku smo se vrnili v Planico, kjer je
predsednik Alojz Prosen povzel aktivnosti v
preteklem lionističnem letu in predal funkcijo
novemu predsedniku Antonu Albrehtu.”

Na dobrodelnem kolesarjenju in srečelovu v
Planici je kranjskogorski Lions Klub zbral prib-
ližno 1500 evrov, ki so jih namenili za nakup

vozila za prevoz slabovidnih v občini Kranj. Kot
je povedal nekdanji predsednik Alojz Prosen, so
sicer v preteklem letu izpeljali kar nekaj akcij: v
sodelovanju s Hokejskim klubom Jesenice so
organizirali zbiranje rabljenih očal, med prvimi
so reagirali s pomočjo prizadetim v potresu na
Haitiju, na pomoč so pristopili tudi dijaku Sred-
nje šole Jesenice s cerebralno paralizo, za
katerega so sošolci organizirali akcijo Pomaga-
jmo prijatelju zbrali denar za nakup skuterja,
spomladi pa društvu slepih in slabovidnih po-

magali pri nakupu kombi vozila. ”Vsako leto
pripravimo tudi čistilno akcijo; letos smo se
tako tudi mi pridružili vseslovenski akciji Očis-
timo Slovenijo 2010, že lani pa smo začeli akci-
jo plastičnih zamaškov od plastenk, ki bo trajala
vsaj še do konca letošnjega leta. Ob zaključku
lionističnega leta smo izvedli najbolj uspelo ak-
cijo: Lion kolesari, s katero smo spet potrdili
poslanstvo lionistov in dobrodelnost,” je z
dosežki zadnjega leta zadovoljen Prosen. 

Marjana Ahačič

Lionsi uspešno zaključili leto
V Lions Klubu Kranjska Gora so lionistično leto v začetku julija tradicionalno zaključili z akcijo Lion kolesari. 

Lions klub Kranjska Gora
Piknik v Planici
Organiziramo,

Mnoge vnete kolesarje zbiramo.
Akcija športna se do Trbiža pelja - 

Gojimo dobrodelnost družno, brez meja.
Aktivno premagujemo težje probleme,
Med nami ne zmanjka delovne vneme.
Ohranjajmo zvesto solidarnosti seme.

Mira Smolej

Novi predsednik Anton Albreht in nekdanji predsednik Lojze Prosen, ki je organizacijo vodil v drugi polovici
lanskega in prvi polovici letošnjega leta. 



Večer na vasi sredi vaškega jedra na Dovjem je vedno velik polet-
ni dogodek. Najprej so ga prirejali člani sekcije za ljudske običaje pri
Kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje-Mojstrana, sedaj pa
so vlogo organizatorjev prevzeli člani domačega turističnega društ-
va. Vsebine so pestre, saj se vrstijo nastopi folklornih skupin, obisko-
valci prisluhnejo ljudskemu petju, starim običajem in pripovedovan-
ju pravljic. Na letošnjem večeru, 3. julija, so največji poudarek dali
domačim kulturnim ustvarjalcem. Nastopila je folklorna skupina
KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana. Po desetletnem zatišju se je
zbralo dvajset deklet in fantov različnih starosti z veliko voljo, da
spet zaplešejo in še naprej ohranjajo plese in običaje Zgornjesavske
doline. Novo folklorno skupino vodi Marija Mežnar, s harmoniko
jih spremlja mladi Primož Mirtič Dolenc.

Večer je prijetno popestril nastop igralcev Dovškega odra s prikazom
običajev vasovanja in petja na vasi. Izvedli so ga po zamisli domačega
zbiralca ljudskega izročila Franceta Voge. Nastopili so: Mateja Langus,
Rok Čebulj, Andrej Hrovat, Jure Martinjak in Marsel Gomboc,
pridružili pa so se jim tudi nekateri člani folklorne skupine. Obiskovalci
so bili posebej navdušeni nad zaključkom vasovanja. Domači fantje so
scenarij prikrojili po svoje. Niso bili navdušeni, da vasovalec iz sosednje
vasi (Marsel), osvaja njihovo dekle. Ko se je po ”lojtri” vračal od dekle-
ta, so ga zgrabili in vrgli v mrzlo vodo v vaškem koritu. 

Na prireditvi so se z darilom zahvalili petim domačinkam, ki so po-
magale pri obnovi narodnih noš za folklorno skupino. Prejele so jih:
Kristina Jurič Zima - Potočnkova, Kristina Zima - Požrvova,
Nataša Jereb, Ivana Fenz in Danica Smolej. Janko Rabič
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Tudi v poletnih dneh so knjižnice po Zgor-
njesavski dolini odprte in dobro obiskane. Za
otroke so pripravili posebne počitniške ustvar-
jalne delavnice, odrasli pa prihajajo predvsem
po literaturo za na plažo. O poletnem knjižnič-
nem utripu smo se pogovarjali z vodjo kranj-
skogorske enote Petro Divjak. 

Kako minevajo poletni dnevi po knjižni-
cah v Zgornjesavski dolini? 

”Zelo zanimivo in prav nič se ne pozna, da je
čas dopustov, saj je obisk dober. Za otroke smo
v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino Obči-
ne Kranjska Gora pripravili ustvarjalne počitni-
ške delavnice. Otroci so tudi avgusta vabljeni, da
se jih udeležijo. Začenjajo se ob 11.30, potekajo
pa od ponedeljka do petka. Od 2. do 6. avgusta
bodo delavnice v Ratečah, od 9. do 13. avgusta
v Kranjski Gori, od 16. do 20. avgusta v Mojstra-
ni, od 23. do 27. avgusta pa znova v Ratečah.” 

Letos ste pripravili tudi projekt, ki mlade
spodbuja k branju. 

”Tako je. Projekt smo poimenovali S prijate-
ljem v knjižnico. Dva prijatelja skupaj obisku-
jeta knjižnico in si svetujeta, katere knjige je
vredno prebrati. Ko prebereta sedem knjig, za
nagrado dobita nahrbtnik. A to, da sta knjige
res prebrala, je seveda treba dokazati. V knjiž-
nico nam morata prinesti sedem izdelkov, ki
ponazarjajo vsebino prebranih knjig.”

Vse leto ste pripravljali tudi predavanja za
odrasle. Boste to nadaljevali tudi jeseni?

”Z velikim veseljem bomo to tradicijo nada-
ljevali. V gosteh smo že imeli Dušico Kunaver,
ki je predstavila stare običaje, pa Tomaža Pše-
nico, ki je z nami delil svoja popotovanja po
svetu. O družini in odnosih nam je predavala
Sabina Sušnik. Program za novo sezono že pri-
pravljamo in trudimo se, da bi našli kaj pri-
vlačnega za ljudi.”

Kako ste v poletnem času zadovoljni z 
obiskom knjižnic v Zgornjesavski dolini? 

”Obisk je dober. Ljudje hodijo po knjige za na
dopust, za na plažo. Povečala se je izposoja ro-
manov z lahkotnejšo tematiko in kriminalk. Ve-
liko zanimanja je za knjigo Dana Browna Izgub-
ljeni simbol, veliko povpraševanja pa je tudi po
delih Julie Garwood in Kathleen E. Woodiwiss.”

Kdaj so knjižnice poleti odprte? 
”V poletnem času, do 31. avgusta, so odprte

v popoldanskem času. Knjižnica Kranjska
Gora od ponedeljka do petka od 15. do 19. ure,
Knjižnica Dovje-Mojstrana ob sredah in četr-
tkih od 15. do 19. ure, Knjižnica Gozd-Martul-
jek ob ponedeljkih od 15. do 19. ure ter Knjiž-
nica Rateče ob torkih od 17. do 19. ure. Vse
bralke in bralce vabim, da nas obiščejo.” 

Karmen Sluga

Po knjige na plažo

Petra Divjak z nahrbtnikom, ki ga otroci prejmejo za
vestno branje.

 

Vasovalec pristal v vaškem koritu
Na prireditvi Večer na vasi je nastopila tudi domača folklorna skupina, ki jo vodi Marija Mežnar.
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Tako ni čudno, da se je po tamkajšnjih sobah zamenjalo že veliko
število uglednih ruskih ter slovenskih gostov. Posebej ponosni so, da je
bil med njimi leta 2001 tudi zdajšnji patriarh Ruske pravoslavne cerkve
Kiril, metropolit Smolenska in Kaliningrada (rojen kot Vladimir Miha-
jlovič Gundjajev). 

In tako so turistični delavci, kot pravi Simon Oblak, nekdanji po-
močnik generalnega direktorja Leka ter tudi član Društva Slovenija -
Rusija, prišli na idejo, da bi sobo, v kateri je spal zdajšnji patriarh,
poimenovali kar Patriarhova soba. Zbrali so vse dokazno gradivo, da je
v sobi številka 20 pred devetimi leti res spal Kiril, in natisnili doku-
mentacijo, ki priča o njegovem obisku slovesnosti pri Ruski kapelici.
Tako si na recepciji Hotela Lek gost lahko ogleda članke iz raznih ča-
sopisov o Kirilovi prisotnosti leta 2001 pod Vršičem in o njegovi lans-
ki izvolitvi za patriarha, priloženo je vabilo takratnega župana Jožeta
Kotnika na prireditev pod Vršičem, našli pa so tudi račun na patriarho-
vo ime, ki ga je poravnal po koncu letovanja v Kranjski Gori. 

Kot poudarja Oblak, je Patriarhova soba zdaj nova znamenitost Kranj-
ske Gore, ki bi jo turistični delavci morali znati dobro izkoristiti.

Karmen Sluga

V Leku imajo Patriarhovo sobo
Hotel Lek v Kranjski Gori že od nekdaj gosti udeležence tradicionalnega srečanja 

pri Ruski kapelici konec julija. 

Sicer pa so že v začetku aprila začeli bolj
redno izvajati letošnje aktivnosti. Trideset čla-
nic in članov se je tako odpravilo na osemki-
lometrski pohod iz Kranjske Gore v Planico.
Konec aprila je sledil še izlet v Idrijo, kamor
se je odpravilo za poln avtobus udeležencev.
Pot jih je vodila mimo Jesenic, Kranja, skozi
Škofjo Loko in Žiri, do Idrije in naprej do Čr-
nega Vrha nad Idrijo. Spotoma so se seznanja-
li z zgodovino krajev, skozi katere so se vozi-
li, in občudovali naravo. Mnogim sta v zelo le-
pem spominu ostala tudi majski izlet v Brkine
in junijski v dolino Kolpe. 

Z vedno bolj toplim vremenom pa je bolj za-
živela tudi pohodniška sekcija. Po kolesarski
poti je 42 pohodnic in pohodnikov iz Gozd-
Martuljka krenilo peš do Taber in tudi ob kle-
petu so nabirali kondicijo za bolj naporne po-
letne ture. 

Junija pa je na Društvo invalidov prispelo
povabilo, ki ga niso mogli zavrniti in ki je v
srca članic in članov prineslo toplino ter otro-

ško razigranost. Agencija Julijana iz Kranjske
Gore jih je namreč povabila v Kekčevo deže-
lo, na srečanje z liki iz Vandotovih del. Nav-
dušenja niso mogli skriti in nasmeh na njiho-
vih obrazih še nekaj dni po obisku pravljične
dežele ni zbledel. Zahvala predsednika druš-
tva Jožeta Zupančiča Agenciji Julijana pove
vse: ”Izraziti hvaležnost, izpovedati jo, tako,
povsem iz srca. Izpovedati jo takrat, ko jo
iskreno začutiš. Brez leporečja in narejenosti.

Razodeti jo v vsej resnici, čisto odprto, tako
kot se zjutraj razpre nebo in obsije z novo 
zarjo vso zemljo, brez pridržkov in senc. Take
popolne hvaležnosti pač ne morem ujeti v be-
sede, ki bi jih rad vam izrekel za vse dobro, ki
ste ga storili nam, članom Društva invalidov
občine Kranjska Gora z vašim dobrim delom,
z omogočanjem ogleda Kekčeve dežele. Naj-
lepša hvala.”

Karmen Sluga

Tudi druženje je pomembno 
Pri Društvu invalidov občine Kranjska Gora poletno vročino premagujejo z druženjem. Tako so tudi letos
sredi julija v dolini pod Poncami pripravili tradicionalni piknik, na katerem so se poveselili in poklepetali. 

Simon Oblak, eden od pobudnikov ideje, da eno od sob v hotelu Lek 
poimenujejo Patriarhova soba.

DOGODKI V AVGUSTU:
7. avgust: kolesarjenje do Bele peči v čast
občinskega praznika, odhod ob 9. uri izpred
Zdravstvenega doma v Kranjski Gori
12. avgust: izlet v Logarsko dolino
19. avgust: pohod iz Rateč do bivše karav-
le pod Tromejo
25. avgust: tekmovanje dvojic v balinanju
na Vanišah, začetek ob 10. uri
26. avgust: romanje na Svete Višarje

Na vroč julijski dan so se člani kranjskogorskega društva invalidov zbrali na tradicionalnem pikniku v Planici.
Predsednik društva Jože Zupančič je bil zadovoljen z obiskom. Foto: Gorazd Kavčič



Tako imenovani Itak Bike Fest je pripravilo
Kolesarsko društvo Rajd, odlika letošnjega fe-
stivala kolesarstva pa je bilo dejstvo, da so se
po dolgih letih gorski kolesarji znova zbrali na
istem prizorišču. Tako so pod Vitranc prišli
pravi tekmovalci v krosu in spustu, pridružili
so se jim rekreativci, marsikdo pa se je zabaval

na tako imenovani ”pump” progi. Seveda sta
bili najpomembnejši preizkušnji dirki v krosu
in spustu za Pokal Slovenije, dirka v krosu pa
je bila hkrati zadnja v sezoni in je odločala o
končnem zmagovalcu. K sreči je bila prav pro-
ga v krosu zelo zabavna in razgibana, na njej
pa se je v ženski konkurenci najbolje znašla
Tanja Žakelj, ki tudi sicer odlično nastopa na
dirkah svetovnega pokala. Prav tako se je na
njej dobro znašel zmagovalec v moški konku-
renci Matej Lovše, tako Tanja kot Matej pa sta
si z zmago v Kranjski Gori zagotovila prvo
mesto v pokalu.

Tudi dirka v spustu je bila atraktivna, čeprav
suha in drseča. To pa ni zmotilo zmagovalca
Nejca Rutarja, ki je v finalu zmagal z veliko
prednostjo. Dirko deklet je dobila Zarja Čer-
nilogar. 

Vikend dirkanja, druženja in zabave gorskih
kolesarjev, ki se ga je udeležilo skoraj tristo
nastopajočih, je popestril poletni utrip Kranj-
ske Gore, sedaj pa so kolesarji že na novih
preizkušnjah svetovnega pokala.

Vilma Stanovnik, 
foto: Gorazd Kavčič

Šport
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Nordijski center v Planici
vendarle po načrtih? 

Planica - Poletni utrip Planice mar-
sikateremu obiskovalcu morda zbuja
vprašanja, ali gradnja Nordijskega centra
poteka po načrtih. Država ga je v preteklosti
večkrat ponosno označila za največjo šport-
no in turistično pridobitev v tem delu
Slovenije. Zavel naj bi nov veter v razvoju
Zgornjesavske doline. Po besedah direktor-
ja Zavoda za šport Planica Jelka Grosa ni
bojazni, da center ne bi bil zgrajen do
predvidenega roka leta 2013. Denar je zago-
tovljen, gospodarska kriza ne bo vplivala na
veliko investicijo. Po lanski prenovi ve-
likanke in gradnji žičnice so spomladi
nadaljevali dela, ki jih ni bilo mogoče
izvršiti v zimskih mesecih. Gre predvsem za
urejanje nasipov, gozdnih površin in druga
dela, ki bodo Planici vrnila lepo naravno
podobo. Celoten projekt Nordijski center je
sedaj razdeljen na dva dela, in sicer na
Skakalni center Planica in Tekaški center
Planica. Najprej je na vrsti Skakalni center.
Investicijo bodo po zagotovilih Ministrstva
za šport začeli izvajati predvidoma že letos.
Sedaj pridobivajo dokumentacijo in soglas-
ja za gradbeno dovoljenje. Med ljubitelji
Planice se vedno v ospredje postavlja
vprašanje, kdaj bo vendarle na vrsti obnova
Bloudkove skakalnice, ki nanjo čaka že de-
setletje. Po zagotovilih z Ministrstva za šol-
stvo in šport bo prav obnova te skakalnice
prvi investicijski korak v Planici, in sicer v
prvi polovici leta 2011. J. R. 

Festival gorskega kolesarstva 
pod Vitrancem

Na znani progi za spust in na novi progi za kros v Kranjski Gori so se sredi julija pomerili gorski kolesarji,
ki so tekmovali za pokal Slovenije.

Skoraj tristo nastopajočih se je spopadlo z atraktivno progo pod Vitrancem.
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Posebej ob koncih tedna je kolesarska steza iz-
jemno dobro obiskana, pravi Damjan Lepoša,
pomočnik komandirja policijske postaje Kranj-
ska Gora. Sploh odkar je bila dokončno vzpo-
stavljena kolesarska povezava z Italijo. Ni torej
čudno, da so policisti v zadnjem mesecu beležili

kar nekaj prometnih nesreč, v katere so bili ude-
leženi tudi kolesarji.

”Največji problem je prekratka varnostna raz-
dalja, pa hitrost, ki je zlasti problematična, ko je
na kolesarski stezi zares veliko ljudi. Takrat je
posebej pomembno, da kolesarji prilagodijo hi-
trost stanju na stezi, da imajo dovolj veliko var-
nostno razdaljo in da vozijo po sredini svojega
pasu,” priporoča Lepoša, ki posebej odsvetuje
vožnjo ”vštric”. ”Če kolesarite z otrokom, vozite
za njim, na dovolj veliki razdalji, da ga lahko po
potrebi ustavite.” 

Kot je še povedal Lepoša, so v juliju med kole-
sarji preverjali uporabo varnostnih čelad. ”Na
kolesarskih stezah smo opazili, da tisti, ki se od-
pravijo na kolesarjenje kot športno aktivnost, v
glavnem redno uporabljajo čelade. Drugače je s
tistimi, ki kolo uporabljajo kot prevozno sredstvo
na poti v službo, trgovino, po opravkih ... Takrat
se pogostost uporabe čelad bistveno zmanjša,

tudi med otroki, kar predstavlja prometni prekr-
šek. Zanimivo je, da so se brez čelad na vožnjo
odpravile celo skupine kolesarjev, ki so si kolesa
izposodili in zraven dobili tudi čelade. Mislim,
da je to zares nespametno, saj je znano, da čela-
da lahko prepreči marsikatero resno poškodbo ob
padcu oziroma nesreči.”

Zanimiva posebnost kranjskogorskih cest so v
teh dneh tudi skupine kolesarjev, ki tu opravljajo
treninge. Kot pravijo policisti, glede na registrske
tablice spremljevalnih vozil prihajajo od vsepov-
sod, tudi iz Italije in celo iz Hrvaške. Vozijo po
predpisih, a ker so na regionalni cesti relativno
počasni in v skupini, posebej ob konicah lahko
ovirajo promet. So pa policisti zadovoljni, ker le-
tos ne beležijo prijav vožnje s kolesi, motornimi
kolesi in štirikolesniki v naravnem okolju.
”Upam, da bo tako ostalo do konca sezone,” je
optimističen Damjan Lepoša.                              

Marjana Ahačič

Poleti varno in previdno v gore 
Kranjska Gora, Mojstrana, Rateče - Gore imajo svoje zakonitosti, ki jih mora spoštovati

vsak obiskovalec. Da je še vedno veliko preveč neupoštevanja razmer in lastnih zmogljivosti,
pričajo nesreče, ki jih je letos spet veliko tudi v Julijskih Alpah. Člani društev gorske reševalne
službe iz Mojstrane, Kranjske Gore in Rateč so imeli do sredine julija že 21 posredovanj.
Glede na takšno stanje, so se policisti Policijske uprave Kranj skupaj z nadzorniki
Triglavskega narodnega parka v soboto, 10. julija, odločili za obsežnejšo akcijo nadzorovanja
planinskih poti, opreme planincev in odnosa do varovanja narave na območju Julijskih Alp.
Ker je bil zelo vroč dan, je bilo planincev manj, le Triglav je bil oblegan kot navadno v lepih
poletnih dneh. Ob zaključku akcije pred Aljaževim spomenikom na Dovjem so dali več nasve-
tom planincem za druge poti, saj so na posameznih mestih še široka in nevarna snežišča. Ugo-
tovili so, da se oprema in obutev izboljšujeta. Nadzorniki Triglavskega narodnega parka so
predvsem ugotavljali, da posamezniki še preveč onesnažujejo gorsko naravo. Policisti in nad-
zornik bodo še naprej spremljali obiskovalce gora in jim z nasveti pomagali za večjo varnost
pri osvajanju vrhov in vrnitvi v dolino. Podobno akcijo načrtujejo v avgustu.                  J. R. 

Defibrilatorji so dostopni 
Občina Kranjska Gora je junija, tik pred za-

četkom turistične sezone, po vseh krajih v
občini razen v Ratečah, kjer bodo to storili
po zaključeni obnovi gasilskega doma, na-
mestila javno dostopne defibrilatorje. ”Smo
turistična občina, kjer je vsak trenutek, pose-
bej v času turistične sezone, zelo veliko ljudi,
tudi športnikov. Zato se nam je zdelo primer-
no, da so defibrilatorji javno dostopni ter
tako moderni in enostavni za uporabo, da jih
lahko ob upoštevanju priloženih navodil upo-
rablja tako rekoč vsak,” je pojasnil direktor
občinske uprave v Kranjski Gori Rajko Puš.
Defibliratorji so zavarovani s posebnimi
omaricami, od koder se ob odprtju oziroma
uporabi avtomatično vzpostavi klic na nujno
medicinsko pomoč.                              M. A.
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Za večjo varnost kolesarjev
Poletje je na kolesarsko stezo od Mojstrane do Rateč letos privabilo rekordno število kolesarjev. 

Policisti opozarjajo na previdnost in strpnost.

Previdno tudi na kolesarski stezi, posebej ob koncih tedna, ko je gneča zares velika. Pozor: pešci in ljudje na 
rolarkah ne sodijo na kolesarsko stezo!  Foto: Gorazd Kavčič

Damjan Lepoša, pomočnik komandirja Policijske 
postaje Kranjska Gora.  Foto: Gorazd Kavčič
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Človek mnogih talentov
Pavel Krznarič iz Mojstrane je bil vse življenje aktiven na različnih področjih družbenega življenja. 

Spomladi je prejel plaketo za življenjsko delo ZZB za vrednote NOB.

Redna cena knjige: 9,95 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 8 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova 4, Kranj, jo naročite na: 

narocnine@g-glas.si ali po tel.: 04/201 42 41.

Ljubka zgodbica 

o zajčku Dolgouhcu, 

ki je bil do ušes 

zaljubljen v zajčico 

Kratkorepko, in o vseh 

dogodivščinah, 

ki so sledile. V vse je 

seveda vpleten tudi 

simpatični Krtek. 

Celoten razplet 

s srečnim koncem 

pa boste našli v 

knjigi s 54 stranmi 

in pisanimi 

ilustracijami. 

Trda vezava, 

format A4.
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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

30 in 31.
julij

30 in 31.
julij

Ko smo ga obiskali, nas je sprejel nasmejan,
poln energije in načrtov za prihajajoči dan. Pri-
jazno je povedal, da sam skrbi zase in ponosno
pokazal nekaj kovaških izdelkov, ki jih je v
zadnjem času izdelal in ki jih je polna njegova
lepo urejena hiša na robu Mojstrane. Če ne bi
povedal, da jih ima že čez osemdeset, bi človek
pomislil, da se je ravno dobro upokojil. A je bil
Pavel Krznarič, drugi od treh otrok iz znane
mojstranske družine, ko se je začela druga sve-
tovna vojna, star trinajst let. ”Še dobro se spom-
nim, kako je bilo, ko je v Mojstrano prikoraka-
la nemška armada. Čakali smo jih na mostu -
saj nam takrat niso nič hoteli. A nemško unifor-
mo sem do konca življenja zasovražil, ko me je
vojak na karavli udaril, ker ga nisem po nemško
pozdravil,” je pripovedoval kak mesec dni po
tem, ko je iz rok predsednika Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Janeza Stanovnika
prejel zlato plaketo za življenjsko delo.

Spomni se, kako so 16. decembra napadli
tamkajšnjo karavlo, kako so očetje odhajali v
partizane, otroke pa izkoristili za medsebojno
obveščanje. ”Februarja štiriinštiridesetega sem
tudi jaz odšel v partizane; kar odločil sem se.
Odpravil sem se nad Peričnik, oče je bil že tam
in me je hotel poslati domov, pa se nisem dal,”
pripoveduje. Čas do konca vojne je tako preži-

vel v domačih gozdovih kot kurir. Pot ga je vo-
dila po kurirskih poteh med Radovno, Kara-
vankami im Mežaklo. ”Pol leta sem se vsako
drugo noč odpravil čez Savo. Štiriinštiridesete-
ga je bila huda zima ...”

Po vojni se je vrnil v šolo in postal učitelj.
Kar štirideset let je nato na jeseniški poklicni
šoli poučeval praktični pouk. Zraven je veliko
je delal na športnem področju, že pri šestih 
letih je stopil med gasilce in se kot otrok pri-
ključil Sokolom. Tekmoval je v atletiki in gim-
nastiki, štiridesetega je bil celo dvakrat 
mladinski državni prvak v skokih, v tekih pa
drugi. Kasneje je postal republiški, še kasneje
še zvezni in mednarodni sodnik ter tehnični
delegat za smučarske skoke. Že zdaj, pri več
kot osemdesetih, je nepogrešljiv pri organiza-
ciji tekmovanj v Planici. Več kot petnajst let je
bil predsednik krajevne skupnosti Dovje Moj-
strana, za svoje delo na družbeno-političnem
področju je dobil številne nagrade, med dru-
gim tudi od samega maršala Tita, se spominja. 

Zdaj je že dolgo v pokoju. ”Dnevi so kar 
prekratki za vse načrte, ki jih imam,” pravi.
”Ukvarjam se z umetnim kovaštvom, sprem-
ljam šport in politiko.” Ima dva sinova in 
dve vnukinji, dvakrat je že pradedek. ”Kar ne
morem razumeti, da se staram ...,” se nasmeh-

ne z mislijo na preteklost. ”Ne, res se ne poču-
tim starega.” Kako bi se le, lahko dodamo, 
saj živi in je videti, kot bi imel vsaj dvajset 
let manj, kot jih ima. Marjana Ahačič

Pavel Krznarič je letošnjo pomlad iz rok predsednika
ZZB za vrednote NOB Janeza Stanovnika prejel zlato
plaketo za življenjsko delo. / Foto: Jože Mirtič
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Polnilnice za zeleni turizem
Gorenjska je z vzpostavitvijo petih novih pol-

nilnic za električna vozila postala vodilna v dr-
žavi, skupaj s polnilnico na Laborah pri Kranju,
ki so jo predali namenu lansko jesen, je mogoče
baterije električnih vozil napolniti še na Jezer-
skem, v Preddvoru, na Bledu, v Bohinju in
Kranjski Gori, kjer so jo postavili za občinsko
stavbo pri dvorani Vitranc. Hkratna vzpostavitev
petih polnilnih mest, ki predstavljajo prvo traso
za vozila na električni pogon v Sloveniji, je sku-
pen projekt Elektra Gorenjska, Centra za traj-
nostni razvoj podeželja Kranj in podjetja Just
EE. Vrednost celotnega projekta je približno pet-
deset tisoč evrov, polovica sredstev je iz progra-
ma za razvoj podeželja, preostalo pa bodo pri-
spevali partnerji in občine. Na vsaki polnilnici se
lahko hkrati polnijo baterije treh vozil, enega s
trifazno in dveh z enofazno napeljavo. Čas pol-
njenja je odvisen od zmogljivosti baterij, običaj-
no pa traja eno do dve uri, medtem ko je za ce-
lovito polnjenje potrebnih približno osem ur, kar
pomeni, da je še vedno najprimernejše in najce-
neje prek noči. Za zdaj na javnih polnilnicah
lastnikom vozil za električno energijo še ne bo
treba plačevati. Matjaž Gregorič Lastniki avtomobilov na električni pogon se lahko z energijo preskrbijo tudi v Kranjski Gori.

Uspešni mladi gasilci
Konec maja je bilo v Bohinjski Bistrici regijsko tekmovanje društev

Mladi gasilec. Osnovno šolo Josipa Vandota so zastopale tri ekipe, in
sicer ena ekipa mlajših učencev (Jakob Davidovič, Maša Knap in Ni-

kica Radenkoski) ter dve ekipi starejših učencev (prva ekipa: Kristina
Davidovič, Andrej Pintar in Alda Sadikovič in druga ekipa: Andraž
Markelj, Alba Sadikovič in Toni Zagorec). Ekipe so zasedle naslednja
mesta: mlajši 1. mesto, starejši prva ekipa 1. mesto in starejši druga
ekipa 5. mesto. Obe ekipi, ki sta zasedli prvo mesto, se bosta konec
septembra udeležili državnega tekmovanja. M. A.

Košarkarski tabor v Planici
Športno društvo Smart v sodelovanju z ameriškim veleposlaništvom

organizira košarkarski tabor, ki bo potekal od 1. do 6. avgusta v Plani-
ci. V sredo, 3. avgusta, ko imajo za udeležence kampa (ki bodo iz
Slovenije, Hrvaške in Črne gore) predviden izlet, pa želijo ponuditi
lokalni mladini možnost, da preživijo športno-košarkarsko popoldne v
družbi trenerjev z Univerze Georgetown v ZDA. Organizatorji v želji,
da bi se zanimivega počitniškega popoldneva udeležilo čim več mladih
iz občine Kranjska Gora, vabijo vse mlade, stare od 12 do 17 let, da se
udeležite športnega popoldneva v Planici, in sicer v sredo, 3. avgusta,
med 14.30 in 18.30. Poleg novega košarkarskega znanja se boste lahko
urili tudi v pogovorni angleščini. Kontaktna oseba za to je Vojko 
Korošec (tel.: 030/630 010). M. A.
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S parkirnino več reda na Vršiču
Prelaz Vršič je v poletnih mesecih priljublje-

na izletniška točka. Tam se ustavljajo popotni-
ki z vseh vetrov. Nekateri le za kratek počitek,
drugi obiščejo okoliške planinske postojanke,
gornike premamijo vršaci Julijskih Alp. So-
sednji občini Kranjska Gora in Bovec na prela-
zu prek pooblaščenih služb že več let s pobira-
njem parkirnine skrbita za red in čistočo. Ta v
javnosti, predvsem med planinci, zbuja različ-
ne odzive in kritike, praksa pa kaže drugače.
Naloge za občino Kranjska Gora že deset let
opravlja Janez Jeglič iz Gozd-Martuljka. Ved-
no je pripravljen, da predvsem planincem po-
maga z informacijami. O letošnji sezoni pravi:
”Na začetku je bilo največ tujih obiskovalcev,
predvsem Čehov. Slovencev je malo, predvsem
mladi in družine gredo verjetno v tem času raje
na morje. Planinci se pripeljejo že zelo zgodaj,
saj gredo potem na ture. Rad jim pomagam z
nasveti o poteh. Posebej tujci mi v zahvalo do-
mov pošljejo razglednice iz različnih držav.
Parkirnina že vsa leta znaša tri evre in ni več-
jih pripomb, da je predraga. Je pa s tem zago-
tovo več reda na Vršiču.” Denar od pobrane
parkirnine na Vršiču gre predvsem za vzdrže-
vanje parkirnih prostorov, za sanitarije in od-
voz odpadkov. J. R.

Borovc Bluzers Pab 
”Odločila sva se, da oživiva Borovc - lokal, v katerem smo skupaj 

z mnogimi vrstniki v mladosti preživeli nekaj nepozabnih trenutkov,”
pravita Denis in Klemen, novopečena šefa puba.

Kranjskogorci so dobili nov lokal. Baje je na njegovem mestu že včasih bil lokal, ki se je
imenoval Borovc, tokrat pa sta zadevo v svoje roke vzela dva člana znane kranjskogorske
skupine Kocka: Denis Porčič - Chorchyp iz Podkorena in Klemen Peternel - Peternelly
iz Dovjega. Staremu imenu sta dodala še ‘Bluzers timski pridih’ in nastalo je novo ime, pa
tudi sama podoba lokala se je malo spremenila. Borovc je tako po novem razdeljen na tri 
sklope - sončno teraso, pub in igralnico. Pa da ne pozabimo na kadilnico: ta pa je kar ena
večjih. Na poti do toaletnih prostorov si v Borovcu najbolj radovedni lahko ogledajo široko
paleto fotografij, ki pripovedujejo zgodbo šestnajstih junakov Bluzer teama in (dobesedno)
slikovni opis, kako je lokal dobival novo podobo in se spreminjal v Borovc Bluzers Pub.

Že ob odprtju smo doživeli prijazen in nasmejan sprejem osebja, opazili, da v Borovcu de-
lajo in animirajo vsi - tudi šefi. Glasba je bila živahna in za vse okuse, vzdušje pa domače,
sproščeno. A. B., foto: Anka Bulovec

Chorchypov videospot
Raper iz Podkorena Denis Porčič - Chor-

chyp je letos ustvaril malo drugačno sklad-
bo, ljubezensko balado z naslovom Nedo-
segljiva. Gre za njegov drugi singel, za ka-
terega pa je že posnel videospot, v katerem
ima glavno vlogo dekle, t. i. Nedosegljiva,
ki bi jo Chorchyp želel imeti ob sebi do
konca življenja. Avtor besedila je Chorc-
hyp, ki v skladbi oriše svoje videnje večine
žensk, za katere so danes najbolj pomemb-
ne materialne dobrine in zunanja lepota.
Nedosegljiva pa je inteligentna, zapeljiva,
lepa ženska, z občutkom za ljudi in notra-
njo lepoto, ki je nedosegljiva za ta pokvar-
jen svet. Videospot je nastal v Beogradu in
Radovljici, v njem pa se poleg omenjenega
dekleta pojavljajo tudi drugi člani Chorchy-
pove ekipe: bobnar Jure Rozman, basist
Anže Langus - Dagi in gostujoči vokalist
Vlado Pilja. Režiser spota je Vladan Janko-
vič, direktor fotografije pa Perica. K. S.
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PRIREDITVE V JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU
28. julija - 1. avgusta 2010
Poletni glasbeni festival 

30. julij 2010 
Wolverhampton Youth Orchestra - koncert

31. julij 2010 
Orgličarji in Matjaž Robavs - koncert

1. avgust 2010 
Nina Strnad & Peter Mihelič Trio

Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

4. avgust 2010 
Cvetje v jeseni - filmska glasba
Kdaj: 20.00
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

5. avgust 2010 
Disco Kreiners - koncert
Kdaj: 23.00
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

6. avgust 2010 
Prvenstvo občine Kranjska Gora v tenisu
Prireditev poteka v počastitev občinskega
praznika. 
Informacije: Branko Rabič, 051/221 808
Kdaj: 15.00
Kje: Mojstrana

Proslava ob prazniku občine Kranjska Gora
Informacije: obcina@kranjska-gora.si
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

6. avgust 2010 - 8. avgust 2010 
Kolesarska akademija
Tako začetniki kot tisti bolj izkušeni (moški,
ženske, otroci, najstniki in družine) bodo
resnično uživali ob odkrivanju novih tehnik 
kolesarjenja in se zabavali ob premagovanju
raznovrstnih ovir ter spoznavanju višjih
težavnostnih stopenj. Spoznali se boste z
gorskim kolesarjenjem, treking kolesarjenjem 
in osnovami spusta oz. kolesarjenja v 
kolesarskem parku. Cena: 120,00 EUR
Informacije: udosport@siol.net
Kje: Kranjska Gora

7. avgust 2010 
Gasilska veselica pod lipo
Kje: Podkoren

Slovesno odprtje 
Slovenskega planinskega muzeja
Informacije: mirko.erzen@planinskimuzej.si
Kdaj: 11.-17.
Kje: Mojstrana

Program:
11.-13. Slovesno odprtje SPM v Mojstrani
13.-17. Zabava z narodno-zabavnim 
ansamblom Gorenjski kvintet

8. avgust 2010 
EKO tek
Organizator: Ministrstvo za okolje in prostor 
Kje: Mojstrana-Radovna-Mojstrana

Fotoprezentacija Kranjske Gore in Julijskih Alp
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

10. avgust 2010 
Zahod band - koncert
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

11. avgust 2010-15. avgust 2010 
500-letnica cerkve Marije Vnebovzete
11. avgust ob 20.00 Oktet Oremus
12. avgust ob 20.45 Monodrama Gregor Čušin
13. avgust ob 20.45 Monografija - 
Knjiga o cerkvi
14. avgust ob 20.00 
Sveta maša pod vodstvom nadškofa
Procesija z lučkami
15. avgust ob 9.30 
Sveta maša pod vodstvom škofa
Sveta maša v italijanskem jeziku
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo, 
cerkev Marije Vnebovzete

14. avgust 2010 
Zgornjesavski piknik
Informacije: emir.haskic@hitholidays-kg.si
Kje: Kranjska Gora, šotor Arena

15. avgust 2010 
Vaški dan v Ratečah
Informacije: TD Rateče-Planica 
(tdratece@kranjska-gora.si)
Kje: Rateče

S kolesom na vaški dan v Rateče
Informacije: udosport@siol.net
Kje: Kranjska Gora-Rateče

Kranjskogorska 10-ka
Informacije: turisticno.drustvo.kg@siol.net, 
Samo Židan, 041/365 765
Kje: Kranjska Gora-Vršič

18. avgust 2010 
Mitja Jeršič & Band - koncert
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

19. avgust 2010 
Pihalni orkester Jesenice-Kranjska Gora, 
koncert
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

20. avgust 2010-22. avgust 2010 
Odprto prvenstvo Mojstrane - TZS

Informacije: Branko Rabič, 
GSM: 051/221-808
Kje: Mojstrana

20. avgust 2010-21. avgust 2010 
6. Škerlovi dnevi
Informacije: KD Odmev Kranjska Gora
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

21. avgust 2010 
Festival teka
Informacije: udosport@siol.net
Kje: Kranjska Gora-Rateče

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

Sveta maša za ponesrečene v planinah
Kdaj: 12.00
Kje: Mali Tamar pri Krnici

25. avgust 2010 
Zgornjesavci - koncert
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

26. avgust 2010 
Eurokvintet - koncert
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

27. avgust 2010 - 29. avgust 2010 
19. Aljaževi dnevi
Informacije: ga. Metka Kern, 040/791 593
Kje: Dovje-Mojstrana-Vrata

27. avgust 2010 
Osminka - koncert
Kdaj: 20.30
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

28. avgust 2010 
Igrajmo se v Rutah
Igre in dejavnosti za otroke in mladino
Informacije: sara.mertelj@gmail.com
Kje: Jasa za Vomičem, Gozd-Martuljek

Srečanje treh dežel - teniški turnir
Informacije: Branko Rabič, 
GSM: 051/221 808
Kdaj: 9.00
Kje: Mlačca, Mojstrana

29. avgust 2010 
Fotoprezentacija Kranjske Gore in Julijskih Alp
Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

3. september 2010 
Jesenski članski turnir s piknikom - tenis
Informacije: Branko Rabič, 
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GSM: 051/221 808
Kdaj: 15.00
Kje: Mlačca, Mojstrana

4. september 2010 
32. Juriš na Vršič
Informacije: Samo Židan, 041/365 765
Kje: Kranjska Gora

5. september 2010 
Super D
Informacije: gorazd@mtbpark.si
Kje: Kranjska Gora

12. september 2010 
Planinski pohod na Tromejo
Srečanje poteka vsako drugo nedeljo v 
septembru na vrhu Peč nad Ratečami, kjer je
tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. 
Pohodniki iz vseh treh držav se boste srečali
na vrhu, kjer bodo potekale razne slovesnosti
in zabava. 
Informacije: TD Rateče Planica 
(tdratece@kranjska-gora.si)

15. september 2010-18. september.2010 
Alpenfahrt - dirka oldtimerjev
Štart in cilj: Bad Kleinkirchheim
Vmesna postaja: Kranjska Gora

Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kje: Bad Kleinkirchheim, Kranjska Gora

17. september 2010 - 19. september 2010 
Tekaški kamp - vikend v Kranjski Gori
Informacije: udosport@siol.net
Kje: Kranjska Gora

25. september 2010-26. september 2010 
DH Vitranc 2010 - 
tekma v spustu z gorskimi kolesi
Informacije: gorazd@mtbpark.si
Kje: Kranjska Gora

26. september 2010 
Korenški smnj
Kulturni program 
Igre 
Nastop mažoretk 
Informacije: Darinka Tarman, GSM: 031/616 414
Kje: Pod Lipo, Podkoren

26. september 2010 
Živi zdravo za zabavo
14. Pohod v okviru akcije 
Živi zdravo za zabavo 
v Bašco iz Srednjega Vrha. 
Informacije: oti.mertelj@siol.net
Kje: Srednji vrh, Gozd-Martuljek

Občina Kranjska Gora

7. avgusta 2010 
bo Občina Kranjska Gora slavila

15. občinski praznik.

Ta jubilej bomo počastili 

v petek, 
6. avgusta 2010,

ob 20. uri
na Trgu na Gorici 

v Kranjski Gori

z že tradicionalno

OSREDNJO SLOVESNOSTJO 
IN PODELITVIJO 

OBČINSKIH PRIZNANJ

Vabimo Vas, da ta slovesni dogodek
delite z nami. 

Jure Žerjav,
župan Občine Kranjska Gora
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