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Delajo dobro stvar
Člani in članice Lions kluba Kranjska Gora so spet dodobra zavi-

hali rokave. Junija so uspešno izvedli dobrodelno akcijo ”Delamo
dobro stvar in kolesarimo”. S kolesi so se iz Kranjske Gore podali
do Belopeških jezer v Italiji, nato pa v Planico, kjer so imeli še po-
poldanski piknik. V veliko veselje in čast jim je bilo, da jih je na pik-
niku obiskal guverner LIONS Distrikta 129 - Slovenija Boris Žnida-
rič. Od pobrane startnine in srečelova bodo 450 evrov namenili za
nakup prehranskih paketov za Rdeči križ.

Kranjskogorski lionsi pa, kot je povedal predsednik kluba Lojze
Prosen, zelo dobro sodelujejo tudi z drugimi gorenjskimi klubi:
Bled, Golf Bled in Tržič. Odločili so se namreč za nekaj skupnih ak-
cij. Stanovalcem Centra za slepe in slabovidne so že kupili elektron-
sko lupo za tisoč evrov, s katero so jim olajšali branje. 

Pri zbiranju plastičnih zamaškov pa so se povezali z vrtci, šolami,
gostinci in hotelirji. Z izkupičkom bodo kupili psa vodnika, ki bo v
pomoč pri gibanju slepi oz. slabovidni osebi. Pes stane osem tisoč
evrov, za tono zamaškov pa dobijo do tristo evrov. A kljub temu jim
vztrajnosti ne zmanjka in verjamejo, da bodo dovolj zamaškov zbra-
li še letos. K. S. 

Kranjska Gora - Običaj je, da ob koncu šolske-
ga leta župan na sprejemu pozdravi vse tiste učen-
ce, ki so uspešno zaključili osnovno šolanje na eni
od osnovnih šol v občini. Tokrat jih je bilo 13: iz
osnovne šole Kranjska Gora Matic Benet, Neža
Jus, Anja Mežik, Sara Mežik, Maja Pejič, Helena
Robič, Matic Rogar, Anamarija Zorč in Luka Vi-
dic, iz OŠ Mojstrana pa Laura Gasser, Žiga Koro-
šak, Tina Orejaš in Maruša Vrzel. 

”Ponosen sem na vse te odlične učence,” pravi
župan Jure Žerjav. ”Vsi skupaj se trudimo, da bi
omogočili našim otrokom čim kvalitetnejše šola-
nje in obšolske dejavnosti, kar nam bogato popla-
čajo s svojim delom. Vsak mlad izobraženec, ki
ostane v občini, predstavlja v občini neprecenljivo
vrednost. Zavedati pa se moramo, da bo v takem
okolju, kot je Kranjska Gora, težko najti službo
prav za vse, ki bodo zaključili študij na fakultetah.
Veliko jih bo našlo delo v turizmu, za vse druge
pa predvsem zato, ker je premagovanje razdalj
vedno lažje, želim, da ostanejo doma v Kranjski
Gori, tudi če bodo delali drugje. Vesel bom, če se
bodo vključili v bogato kulturno, športno in druž-
beno življenje občine.               Marjana Ahačič

Odličnjaki na sprejemu pri županu
Ob koncu šolskega leta je župan Jure Žerjav sprejel 13 najuspešnejših učencev v občini.

Najboljši osnovnošolci na sprejemu pri županu
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Svetniki proti apartmajem v Jasni 
in novogradnji v Podkorenu 

Prostorske predpise postavlja občina, izvaja pa jih država; neskladja v interpretaciji so, 
tako glede Jasne kot novogradnje v Podkorenu, velika. 

Kranjska Gora - Decembra 2005 je pogore-
lo nekdanje gostišče v Jasni. Danes na njenem
mestu stoji nov objekt, še vedno prazen. Že
zgrajenemu objektu je upravna enota najprej
zavrnila in nato po pritožbi investitorja izdala
gradbeno dovoljenje. Občina se je pritožila
dvakrat in Upravno sodišče je zadevo vrnilo v
ponovno obravnavo upravni enoti Jesenice;
kjer se je zgodba to pomlad ponovila. Sredi
marca je bila izdana odločba o spremembi
gradbenega dovoljenja, na katero se je občina
spet pritožila, na odgovor še čakajo, pred Jas-
no pa je očitno še ena sezona brez gostov. 

Tristanovanjski objekt je bil v Podkorenu
zgrajen lansko jesen. Visoka, popolnoma črna
stavba je takoj burila duhove domačinov in 
mimoidočih ter s svojim videzom žela navdu-
šenje med javnostjo iz vrst arhitektov. Domači-
ni, prepričani, da objekt ni zgrajen v skladu z
občinskimi predpisi, so takoj obvestili inšpek-
cijo, ki pa je ugotovila, da je poslopje zgrajeno
v skladu z gradbenim dovoljenjem. Tudi tega
je na podlagi predpisov, ki jih je pripravila ob-

čina Kranjska Gora, izdala upravna enota Jese-
nice. Tudi v tem primeru se je občina pritožila
in tudi tokrat je ministrstvo za okolje in prostor
kot drugostopenjski organ ugotovilo, da ni raz-
logov za razveljavitev gradbenega dovoljenja.
Občina se je pritožila na Upravno sodišče ter
po opravljenih meritvah oddaljenosti objekta
od parcelnih meja o zadevi znova obvestila
gradbeno inšpekcijo. 

”Pogosto prihaja do različnih tolmačenj
predpisov, ki jih napiše občina, izvaja pa drža-
va,” je v sredo, ko se je s problematiko obeh
posegov v prostor seznanil občinski svet obči-
ne Kranjska Gora, dejal Saša Dalla Valle, pro-
jektant hiše v Podkorenu in pripravljavec šte-
vilnih občinskih prostorskih dokumentov. Z

njim se strinja tudi odvetnik občine Kranjska
Gora Marko Klofutar. ”O tem, ali je poseg do-
pusten ali ne, prek upravnih enot odloča drža-
va, enako velja v fazi nadzora.” 

Kakšna bo usoda obeh objektov, ki jih doma-
čini razumejo kot tujek v svojem okolju, zgra-
jen mimo standardov, kakršni so zapisani v ob-
činskih prostorskih dokumentih, še ni jasno. Je
pa občina v izogib podobnim dilemam na seji
občinskega sveta ustanovila posebno delovno
skupino, ki bo spremljala stanje in se s proble-
matiko podrobno ukvarjala. M. A.
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Britanski veleposlanik v OŠ Josipa Vandota
Kranjska Gora - Britanski veleposlanik v Sloveniji Andrew Page je

ob koncu šolskega leta spet obiskal učence OŠ Josipa Vandota v Kranj-
ski Gori. Ob tej priložnosti so mu učenci pripravili kratek sprejem in
zabavni program v angleškem jeziku. Veleposlanik je bil navdušen nad
njihovim znanjem angleškega jezika, z veseljem pa je tudi z učenci od-
igral partijo golfa na kranjskogorskem igrišču. Andrew Page je izrazil
željo po povezovanju in sodelovanju kranjskogorskih osnovnošolcev z
vrstniki v Veliki Britaniji in jim pri tem obljubil pomoč. M. A.

Omejili dovoz smeti na Malo Mežaklo 
Kranjska Gora - Občinski svet Občine Kranjska Gora, ki je tudi so-

lastnica odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla, je na zadnji
seji sklenil, da le pogojno dovoli sprejem odpadkov iz občin Kranj, Je-
zersko, Cerklje, Šenčur in Preddvor. Odločili so se namreč, da se na
Mali Mežakli odpadki iz omenjenih občin lahko sprejemajo le od 15.
julija do konca leta, letno količino pa so omejili na 7500 ton. M. A.

Znana dobitnika občinskih priznanj
Kranjska Gora - Občinski svet Občine Kranjska Gora se je na zadnji

seji odločil, da priznanji občine Kranjska Gora letos podeli Franciju
Lakoti iz Mojstrane ter Turističnemu društvu Rateče-Planica. Priznanji
bosta podeljeni na osrednji prireditvi na predvečer občinskega prazni-
ka 6. avgusta. M. A.

Prihodnjo soboto Večer na vasi
Dovje - V soboto, 4. julija, bo na trgu pred Katro na Dovjem že 24.

Večer na vasi - kulturna etnološka prireditev s kulturnim programom,
folkloro in domačim ansamblom Lajf. Na prireditvi bodo v gosteh
tudi prijatelji iz Kulturnega društva Baumbachhouse iz Kranichfelda
v Nemčiji. Prireditev tradicionalno pripravlja Turistično društvo Dov-
je Mojstrana v sodelovanju z Razvojno zadrugo Dovje. Dodatne infor-
macije so na volji v turističnem društvu Dovje Mojstrana, telefon:
04/5891 320, ter na spletnih straneh www.mojstrana.com in
www.prkatr-dovje.com. M. A.

”Ne glede na to, kako natančni so, pa
prostorski akti ne morejo zagotoviti do-
bre in preprečiti slabe arhitekture,” je
svetnike občine Kranjska Gora na zadnji
seji posvaril Saša Della Valle. 

Jasna še vedno sameva / Foto: Anka Bulovec

Domačini se nočejo sprijazniti z gradnjo, ki po njihovem
mnenju ne sodi v središče spomeniško zaščitenega
Podkorena. / Foto: Anka Bulovec
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Kranjska Gora - Gorski reševalci so ponosni na 97-letno zgodovino
organizirane humane dejavnosti reševanja v najzahtevnejših stenah in
na številnih planinskih poteh. Od nekdaj predvsem s pogumom, v no-
vejšem času pa so z znanjem in dobro tehnično opremljeni sposobni,
da vsak trenutek priskočijo na pomoč gornikom, ki se znajdejo v teža-
vah. Gornjesavska dolina z očakom Triglavom in drugimi znanimi vr-
hovi ter obsežnim gorskim svetom je ves ta čas močno zaznamovana s
številnimi nesrečami, tudi smrtnimi. Ena prvih registriranih nesreč se
je zgodila 2. januarja 1777 na Srednjem vrhu, ko je plaz zasul sedem
moških, starih od 19 do 50 let. 

Gorska reševalna služba je bila ustanovljena 12. julija 1912 v okviru
kranjskogorske podružnice Slovenskega planinskega društva. Spominu
na ta dogodek je od lani namenjen dan slovenskih gorskih reševalcev.
Letošnji je bil na letališču v Lescah. Udeležili so se ga člani vseh treh
društev Gorske reševalne službe iz občine Kranjska Gora: Rateč,
Kranjske Gore in Mojstrane. Da so dobro usposobljeni, so pokazali na
preizkusu znanja dajanja prve pomoči ponesrečenim. Med 12 ekipami
iz vse Slovenije je ekipa gorskih reševalcev iz Mojstrane zbrala največ
točk. 

Na osrednjem srečanju v Lescah je zgodovino reševanja v gorah ori-
sal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Miro Pogačar, za po-
žrtvovalnost in pogum pa je vsem čestitala tudi Ministrica za obrambo
Ljubica Jelušič. Ob tej priložnosti so v svoje vrste sprejeli nove člane

in jim izročili diplome za uspešno opravljene izpite. Iz občine Kranj-
ska Gora so vrste gorskih reševalcev okrepili Klemen Tomazin iz druš-
tva GRS Mojstrana ter Gregor Oblak in Gusti Luzar iz GRS Kranjska
Gora. Marko Kopavnik iz GRS Rateče pa je uspešno opravil izpit za
gorskega reševalca inštruktorja. 

Janko Rabič 

Počastitev dneva državnosti
Dan državnosti so veterani in veteranke vojne za Slovenijo tudi letos

počastili na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. Slavnostni govornik
je bil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš Krek, ki je
poudaril, da je ”zgornja Gorenjska del Slovenije, ki se je v vojni za
samostojnost izkazala s pogumom, odločnostjo, treznostjo in pogajal-
skimi veščinami”. Zbrane sta pozdravila še predsednik občinskih ve-
teranskih organizacij Tomaž Lavtižar in Andrej Žemva. 

Podelili so tudi priznanja Zveze veteranov vojne za Slovenijo in
Združenja Sever. Prejeli so jih Angelca Lupša, Franci Novak, Franc Vi-
dovič in Gasilsko društvo Kranjska Gora. V kulturnem programu so
nastopili veteranski pevski zbor ter učenci Osnovne šole Josipa Van-
dota Kranjska Gora. 

Pohod s Korenskega sedla, ki vsako leto tradicionalno spremlja
srečanje v Ratečah, so zaradi močnega deževja prestavili. K. S. 

Planica - V Domu RTV v Planici je poteka-
lo zaključno srečanje projekta Mladi razvese-
ljujemo starejše, ki ga je že tretje leto vodila
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V njem
so sodelovali tudi učenci iz kranjskogorske in
mojstranske osnovne šole, ki so se družili in
spoznavali s starostniki iz Doma upokojencev
dr. Franceta Berglja z Jesenic. Kot je povedala
Eldina Ćosatović iz Razvojne agencije Zgor-
nje Gorenjske, so pripravili več medgeneracij-
skih srečanj, med drugim na osnovni šoli v
Mojstrani z naslovom Kako smo se igrali vča-
sih in kako se igramo danes. Stanovalci doma
so učencem pripovedovali zgodbe, kako so se
igrali včasih, nato pa so se skupaj igrali dru-
žabne igre. Obiskali so tudi park v Mojstrani,
kjer so jim učenci pripovedovali anekdote iz
Mojstrane in turistično predstavili okolico. V
kranjskogorski osnovni šoli so pripravili delav-
nico oblikovanja gline, kjer so učenci in sta-
rostniki izdelovali sklede, za presenečenje pa
so poskrbeli otroci iz vrtca, ki so za stanovalce
doma izoblikovali prašičke za srečo. Na enem
od srečanj pa so kranjskogorski in mojstranski
otroci pripravili nastop za stanovalce doma.
Nastopil je pevski zbor iz osnovne šole iz
Kranjske Gore in zapel več slovenskih ljudskih

pesmi, učenci iz Mojstrane pa so odigrali igro
Šege in navade. Zanimivo je bilo zaključno
srečanje v Planici, na katerem so nastopile tudi
kranjskogorske mažoretke, udeležence pa je
pozdravil župan Jure Žerjav. Po besedah El-
dine Ćosatović je projekt lepo uspel, tako sta-
rostniki kot učenci so radi prihajali na srečanja,

zato upajo, da bodo projekt lahko nadaljevali
tudi prihodnje leto. ”S tem popestrimo vsakda-
nje aktivnosti stanovalcem doma upokojencev,
učencem pa približamo razumevanje oseb v
vseh starostnih obdobjih,” je povedala. Projekt
sofinancira tudi Občina Kranjska Gora. 

Urša Peternel

Skupaj so igrali družabne igre, 
oblikovali iz gline ...

Projekt Mladi razveseljujemo starejše je lepo uspel. S starostniki so se družili tudi kranjskogorski 
in mojstranski otroci.

Pogumni in dobro usposobljeni gorski reševalci
Gorska reševalna služba je bila ustanovljena 12. julija 1912 v okviru kranjskogorske podružnice Slovenskega

planinskega društva. Spominu na ta dogodek je od lani namenjen dan slovenskih gorskih reševalcev.

Udeleženci srečanja v Mojstrani
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Gozd-Martuljek - Trnuljčico, ki je tako dol-
go spala, smo končno zbudili. Podrli smo hotel
iz leta 1937 in obnovili hotel iz leta 1987 ter po
slabem letu trdega dela v začetku junija v
Gozd-Martuljku odprli popolnoma nov hotel-
ski kompleks,” je bil ob nedavnem odprtju pre-
novljenega Špika zadovoljen direktor podjetja
Hit Alpinea Aleš Topolšek. Kot smo že pisali,
so v manj kot enem letu celovito prenovili tudi
stari hotel - temeljito posodobili kongresne
dvorane, uredili prostor za otroško igralnico,
restavracijo, kavarno in v prostorih nekdanjega
nočnega kluba tudi vinoteko - in v njem prido-
bili 60 sob kategorije treh zvezdic. Hotelu so
dogradili še novi del, v katerem je 58 sob s 4
zvezdicami, bogat bazenski kompleks, svet
savn, dve dvorani za squash ter lepotni center
in alpski wellness, namenjen sproščanju na
osnovi petih elementov: ognja, lesa, vode, ko-
vine in zemlje. Na zunanjih površinah ponud-
bo dopolnjujejo z otroškim igriščem, igriščem
za badminton ter dvema igriščema za odbojko
na mivki. Investicija je vredna 13 milijonov ev-

rov in je del celotnega kompleksa z apartmaj-
skih naseljem.

”Verjamemo, da pospešujemo razvoj turiz-
ma v občini, saj smo dodatno zaposlili 22 lju-

di, intenzivno pa pripravljamo izvedbo druge
faze obnove kompleksa Špik, v kateri bomo
zgradili apartmajsko naselje in v njegovem ok-
viru uredili še prostor za avtodome, trgovino in
kmečko tržnico. Območje bi namreč radi celo-
vito uredili in v navezavi z bogatimi produkti,
ki jih ponuja Špik, zagotovili celoletni turizem.
Želimo vključevati in stimulirati podjetništvo v
kraju z vključevanjem domače gorniške služ-
be, ter ponudbo proizvodov in kulinarike.”

Marjana Ahačič

V začetku junija odprli Špik
Prihodnji petek, 5. junija, vrata odpira prenovljeni hotel Špik. Gostom bo v njem na voljo 

skoraj 120 sob s štirimi oziroma tremi zvezdicami.

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

OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA

Okul is t i čna  ambulant a  Ber ce
J E S E N I C E

Delavnica za pomoč v finančni krizi
Jesenice - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v ponedeljek, 22.

junija, v svojih prostorih na Jesenicah pripravila delavnico z naslovom
Kako premostiti ekonomsko finančno krizo? ”Na delavnici smo pre-
gledali možnosti za zaposlitev oziroma samozaposlitev. Predvsem smo
se poglobili v iskanje rešitev za ljudi, ki potrebujejo individualna sve-
tovanja s področja registracije s. p. ali enostavne d. o. o.,” pojasnjuje
Eldina Čosatović z agencije Ragor. ”Delavnica je priporočljiva za ude-
ležence, ki razmišljajo o samozaposlitvi, in za tiste, ki bi radi tudi
doma zaslužili nekaj denarja z osebnim dopolnilnim delom. Govorili
smo tudi o možnostih prijav na razpise ter na kaj je treba paziti pri sami
prijavi.” Drugi del delavnice je namenjen tistim, ki so ostali brez zapo-
slitve in so v finančni stiski. Predvsem so bile predstavljene možnosti
pomoči s strani Centra za socialno delo, Rdečega križa, Karitas in hu-
manitarne organizacije Merhamet. Udeležba na delavnici je bila brez-

plačna. Delavnica je sofinancirana s strani občin Jesenice, Kranjska
Gora, Radovljica, Žirovnica, Bohinj, Bled in Gorje ter JAPTI v sklopu
projekta Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk
VEM. 

M. A.

Poletni čas za žičnice
Kranjska Gora - Od petka, 19. junija, dalje, pa do 13. septembra na-

prave in okrepčevalnice, ki jih upravlja RTC Žičnice Kranjska Gora,
obratujejo vsak dan med 9. in 17. uro, obratovalni čas bodo od petka do
nedelje ter za praznike podaljšali do 19. ure, je sporočila Klavdija
Gomboc. Obiskovalcem so na voljo: kolesarski park, poletno sankališ-
če Besna Pehta, poletni tobogan Bedančeva drča, panoramski prevozi
na vrh Vitranca, okrepčevalnica Vitranc 2 na zgornji postaji Vitranc 2
in okrepčevalnica Vitranc 1 na zgornji postaji Vitranc 1.           M. A.

Prenovljeni Špik so slovesno odprli v začetku meseca. / Foto: Anka Bulovec

V Špiku pričakujejo predvsem aktivne goste, ki sta jim blizu narava in zdrav način življenja. / Foto: Anka Bulovec
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Dovje - Sredi junija je Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske uspešno zaključila letos pr-
vič organizirani projekt z naslovom Umetnik -
podjetnik. ”Uradni zaključek projekta in čas
kresne noči pa za sodelujoče ustvarjalce prav
gotovo ne predstavljata konca, temveč šele za-
četek uspešnih umetniško-podjetniških poti,”
poudarja Urška Železnikar z Razvojne agen-
cije Gorenjske. Projekt so tako zaključili z od-
prtjem prodajne razstave z naslovom Dotik
kresne noči v Kulturnem domu na Dovjem, na
kateri se je predstavilo devet sodelujočih
ustvarjalcev, ki so obiskovalce navduševali s
svojimi umetninami. ”Svoja dela in tako tudi
del sebe so predstavili Anita Makovec (slike -
tehnika manga), Mojca Smole (nakit), Apolo-
nija Pezdirnik (nakit), Neva Hrvatuš (slike na
steklo, maske, knjiga), Barbara Mikelj (slike -
oljne barve, svinčnik), Špela Oblak (glinene
hruške), Špela Jančigaj Dovžan (slike - ab-
strakcije), Andreja Mavc (glinene skulpture,
slike, scenarij) in Bogdan Bricelj (fotografi-
ja),” pojasnjuje Železnikarjeva. V okviru tri-
dnevne razstave je bilo prodanih kar nekaj raz-
stavljenih del, kar ustvarjalcem predstavlja
spodbudo za nadaljnje ustvarjanje in povezova-
nje svoje strasti do umetnosti s podjetništvom.
”Ob zaključku projekta se zahvaljujemo Obči-
ni Kranjska Gora, ki je projekt Umetnik - pod-

jetnik finančno podprla, in vsem ustvarjalcem,
ki so s svojim sodelovanjem dali dušo projek-
tu. Posebna zahvala velja Kulturnemu društvu
Dovje, ki je odprtje razstave podprlo in spon-
zoriralo s čutno predstavo Dotik kresne noči.
Predstava, ki je predstavljala uvod v razstavo,

je bila uprizorjena po scenariju oblikovalke
Andreje Mavc in pod režijsko taktirko Francija
Koražije. Uprizorjeno odrsko delo je bilo vse-
kakor nepričakovana in čudovita obogatitev
tako razstave kot tudi celotnega projekta.” 

M. A.

Dotik kresne noči - 
začetek umetniško-podjetniških poti

Mojstrana - Matija - Mato Krznarič je več že kot šestdeset let akti-
ven na področju zveze borcev, pripoveduje Sonja Mirtič, njegova kole-
gica iz organizacije ZB za vrednote NOB Dovje-Mojstrana. ”Izhaja iz
partizanske družine, že kot mladoleten fant je opravljal delo partizan-
skega kurirja: prenašal je pošto, hrano, deloval zanesljivo in pogumno.
V času NOB je na železniški progi in na železniški kompoziciji s sku-
pino mladih fantov izvajal diverzantske akcije. Prav tako so izvajali ak-
cije tudi na cestnem transportu. Večkrat se je približal nemškim bun-
kerjem in z zvijačo stražarju izza hrbta bliskovito vzel strelivo in orož-
je. Ni poznal strahu ne mraza in ni se bal dolgih poti. Bil je tudi med
prvimi SKOJ-evci v domačem kraju.” Delovno dobo preživel v Žele-
zarni na Jesenicah, štirideset let v splošnem sektorju kot vodja skladiš-
ča rezerv. Poleg redne službe je bil aktiven športnik - skakalec, od leta
1961 do letos pa je sodeloval v organizacijskem odboru za pripravo in
izvedbo mednarodnih tekmovanj v skokih, v Planici, v Kranjski Gori
in v tujini. Že 55 let je član upravnega odbora Planinskega društva
Dovje-Mojstrana, kjer aktivno pomaga pri obnovi in vzdrževanju poti,
koč in ohranjevanju lepote narave, leta 1963 je aktivno pomagal pri
gradnji počitniške koče v Vratih, katere gospodar je postal v poznejših
letih. Leta 1987 se je upokojil, vendar še danes aktivno sodeluje in po-
maga pri delovnih akcijah v KS in Občini Kranjska Gora, zlasti pri pri-
pravi na svetovno prvenstvo v skokih v Planici. Za svoje delo in aktiv-
nosti je sprejel več priznanj in pohval, predvsem pa ga domačini ceni-
jo kot delovnega, marljivega, vestnega in spoštljivega človeka.

Marjana Ahačič

Priznanje Matu Krznariču
ZZB za vrednote NOB Slovenije je Matiju - Matu Krznariču podelilo priznanje za življenjsko delo.

Matija Krznarič je visoko priznanje prejel iz rok predsednika ZZB za vrednote NOB
Slovenije Janeza Stanovnika.
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Mojstrana - Amadeja Teraž je enega največ-
jih uspehov na lepotnih izborih dosegla aprila,
ko je na tekmovanju za miss športa Slovenije
postala druga spremljevalka. Sodeluje tudi na
tekmovanju za miss casino Kongo za miss
Earth 2010, na katerem je sredi maja zmagala
na drugem predizboru in se s tem uvrstila v
polfinale, ki bo novembra v casinoju Kongo,
tekmuje pa še za miss Sokol in jo je tako mož-
no videti tudi v junijski številki revije Sokol.

Izbor za miss športa je bil Amadeji kot nav-
dušeni športnici - ukvarja se z duatlonom in
triatlonom - še posebej pisan na kožo. ”Vedno
sem imela željo, da bi se preizkusila tudi na le-
potnih tekmovanjih, zato sem si rekla, da po-
skusim na miss športa, saj sem športnica in mi
je to še posebej blizu. Bila je lepa izkušnja, a
se mi zaradi osvojenega naslova življenje ver-
jetno ni kaj dosti spremenilo. Prijavila sem se
predvsem zaradi izziva in da bi spoznala kakš-
no novo prijateljico,” pravi 19-letna Mojstran-
čanka. Miss športa je bil zanjo drugi lepotni

izbor, pred tem ji je uspel preboj med finalist-
ke za miss Casino Tivoli. 

Šport Amadejo spremlja že od otroštva in je
postal njen način življenja. Štirinajst let je tre-
nirala alpsko smučanje, a je zaradi poškodb
kolena in rame morala končati kariero, zdaj pa
drugo leto trenira duatlon in triatlon. Lani je
postala absolutna zmagovalka v slovenskem
duatlonskem pokalu, maja je na evropskem
duatlonskem prvenstvu v Budimpešti dosegla
četrto mesto med članicami od 20 do 24 let.
Po petkrat na teden trenira plavanje in tek, tre-
ninge na kolesu pa ima od tri- do štirikrat na
teden, odvisno od vremenskih razmer. ”Gre za
garaški šport. Tekme trajajo od ene pa vse do
deset ur, in to v strnjeni obliki,” je pojasnila
članica Triatlon kluba Riko Ribnica. Kljub
vsem naporom bo šport ostal prioriteta v živ-
ljenju Amadeje, ki bo od oktobra dalje trenin-
ge in tekme morala usklajevati še s študijem
fizioterapije v Mariboru.

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Dovje - Pretekli petek so obiskali hišo Pr’Ka-
tr’ predstavniki Stalnega sekretariata Alpske
konvencije, ki na tem področju združuje države
Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Švico, Lichten-
stein, Monako, Italijo in Slovenijo. Kot je
povedala Cirila Kosmač Rabič, so v okviru
prireditve SUPER ALP tokratno pozornost in
obisk namenili tudi ogledu zmagovalnih pro-
jektov iz francoskega predsedovanja Alpski
konvenciji iz letošnjega marca, med katerimi je
bil za Slovenijo izbran vsebinski program hiše
Pr’Katr’ na Dovjem kot inovativna turistična
realizacija v Alpah za leto 2008.

Goste je v imenu Občine Kranjska Gora
pozdravil podžupan Blaž Knific. Ti so si sku-
paj z evropskimi novinarji, med katerimi sta
bila prisotna tudi novinarja iz Rusije in
Japonske, nato z zanimanjem ogledali pred-
stavitev programa hiše Pr’Katr’, Miro Eržen
pa jim je predstavil tudi prizadevanja in
pomen gradnje slovenskega planinskega
muzeja v Mojstrani. Lili Mahne je gostom
predstavila slovensko in evropsko Mrežo za
interpretacijo podeželske dediščine, kamor je
tudi vključena hiša Pr’Katr’. Ob zaključku je
svetovno znan fotograf Marko Lenarčič gos-
tom predstavil še novo knjigo Alpe, kot jih
vidijo ptice.

”Gostje so bili z obiskom več kot zadovoljni,
novinarji pa so si bili edini, da je v ta konec
vredno priti,” je zadovoljna Rabičeva, ki v
imenu hiše Pr’Katr’ tudi v poletnem času vabi
na obisk Dovjega in Mojstrane. ”Lahko
pridete na Triglavsko pravljično pot ali pa na

učne delavnice, kjer se boste učili peči kruh v
kmečki peči. Če pa ste naravnani bolj na-
ravoslovno, si boste lahko v okviru Phareove-
ga projekta Karavanke Natura 2000 ogledali,
katere zaščitene rastline in metulje najdete še
v našem delu Karavank.”     Marjana Ahačič

Predstavniki Alpske konvencije 
na Dovjem

Gostje so bili z obiskom več kot zadovoljni, novinarji pa so si bili edini, da je v ta konec vredno priti.

Športnica na lepotnih odrih
Mojstrančanka Amadeja Teraž, ki se ukvarja z duatlonom in triatlonom, 

je uspešna tudi na lepotnih izborih.

Amadeja Teraž je na izboru za miss športa postala
druga spremljevalka.

Takole so Pr’Katr nedavno pekli kruh domači osnovnošolci.
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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
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Varnost

Kranjska Gora, Mojstrana - Vse prvošolce
v občini, tako tiste iz Mojstrane kot one iz
Kranjske Gore sta razveselila s priznanji in pri-
ložnostnimi darilci - majčkami in odsevniki -
za pridno nošenje rumenih rutk med šolskim
letom. ”Veseli smo, da ste vsi celi zaključili, da

se nihče od vas med letom ni poškodoval v
prometu in da veste, kaj morate storiti za svojo
varnost,” jim je ob tej priložnosti dejal Roland
Brajič, predsednik občinskega sveta za varnost
v cestnem prometu, župan Jure Žerjav pa jih je
opozoril, naj bodo previdni v prometu tudi

med počitnicami, posebej pri igrah z žogo, ki
tako rada zleti na cesto.

Prvošolci so bili nad obiskom in darili nav-
dušeni, gostoma pa sproščeno in z veseljem za-
peli nekaj pesmi. Pa srečno tudi med počitni-
cami, malčki!                                       M. A.

Priznanja za skrbne prvošolce
Predsednik občinskega sveta za varnost v cestnem prometu Roland Brajič 

in župan Jure Žerjav sta tik pred počitnicami spet obiskala prvošolce.

Uspeh kranjskogorskih šolarjev

Gozd Martuljek - Učenci Osnovne šole Josipa Vandota so se znova
izjemno izkazali na tekmovanju Kaj veš o prometu. Na medobčinskem
tekmovanju, ki je bilo na Jesenicah, je bil Luka Vidic med starejšimi
tekmovalci že drugo leto zapored prvi. To ga je uvrstilo tudi na državno
tekmovanje s kolesom z motorjem v Krškem, kjer je bil šesti. 

Na medobčinskem tekmovanju so se odlično odrezali tudi mlajši poz-
navalci prometa. Bor Kokalj je bil posamično četrti, ekipno pa so Bor
Kokalj, Andrej Pintar in Andraž Markelj zasedli 2. mesto. K. S. 

10. orientacijski pohod
Zadnjo majsko soboto je Gasilska zveza Kranjska Gora po programu

dela mladinske komisije Gasilske zveze in v sodelovanju z PGD Gozd-
Martuljek izvedla 10. orientacijski pohod mladine, ki se ga je udeležilo
28 ekip iz vseh društev gasilske zveze. Tekmovanje je potekalo na ob-
močju PGD Gozd-Martuljek.                                                   M. A.

Leon navdušil petošolce
Kranjska Gora - Policisti Policijske postaje Kranjska Gora so med ok-

tobrom in junijem 2009 izvedli preventivni projekt Policist Leon svetuje.
Gre za preventivni projekt slovenske policije, namenjen učencem in
učenkam 5. razredov osnovnih šol. Učenci so dobili delovni zvezek, ki so
ga skupaj z vodjema policijskih okolišev Rolandom Brajičem (za Mojs-
trano) in Juretom Bercetom (za Kranjsko Goro) predelali v petih sklopih.
Nekaj nalog so morali rešiti tudi doma v sodelovanju s starši. ”Zadnji,
šesti sklop je bil namenjen žrebanju praktičnih nagrad, kot so policist -
medvedek, podloga za miško, majica z logotipom 113. V žrebanju so
sodelovali vsi učenci, ki so vzorno rešili naloge v delovnem zvezku.
Povratna informacija, ki so jo starši in učitelji izrazili v anonimnih
vprašalnikih, nam daje zadovoljstvo in ugotovitev, da je bil projekt dobro
predstavljen in sprejet, tako da ga bomo izvedli tudi prihodnje šolsko
leto,” so sporočili policisti Policijske postaje Kranjska Gora.          M. A.

Med prvošolci v Kranjski Gori ... ... in Mojstrani
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Letos so se slikarji že tridesetič zbrali v
okviru likovne kolonije Vrata, ki jo organizira
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, razstavo
pa pripravi Gornjesavski muzej Jesenice. Dela,
ki so nastala, bomo tako predstavili na razs-
tavi, ki jo bomo odprli v galerijskem prostoru
Liznjekove domačije v Kranjski Gori v četrtek,
2. julija, ob 17. uri. Ob razstavi smo izdali tudi
spremni katalog, v katerem je predsednik PD
Dovje-Mojstrana Miro Eržen ob jubilejni
obletnici med drugim zapisal:

”Preko devetdeset slikarjev se je v tem času
udeležilo vsakoletnega druženja v Vratih in ve-
liko jih je med njimi, ki se vsako leto ponovno
vračajo, saj jim srečanje pomeni tudi
priložnost za druženje s sorodnimi umetniškimi
dušami in pravimi planinskimi prijatelji. Ob
tem jubileju se s posebno hvaležnim spominom
poklanjamo tistim, ki so utrli prve korake, in z
njimi delimo ponos, da smo v tem času stkali
pristne planinske vezi, ki nas povezujejo in so
poleg umetniških del nedvomno največja vred-
nota vsakoletnega snidenja pod Triglavom in
hkrati obet, da bo tako tudi v prihodnje.”

Svoje slike tokrat razstavljajo Feliks Frühauf,
Evgen Guštin, Tone Kavčič, Mojca Kovač,
Alenka Klemenčič, Janez Kovačič, Marjan

Miklavec, Slava Mlakar, Ana Mlekuž Višnar,
Janez Mohorič, Draga Soklič, Vida Soklič,
Ludvik Soklič, Emil Škrbec, Slavica Štirn,
Alojz Štirn, Erika Železnik in Rozi Žnidaršič.

Razstava bo v Liznjekovi hiši na ogled do 30.
avgusta od torka do sobote od 10. do 18. ure,
ob nedeljah od 10. do 17. ure.

Eli Gradnik, Gornjesavski muzej Jesenice

30. planinska likovna 
kolonija Vrata 2009

Triglavski zvonovi navdušili z verskimi popevkami

Mojstrana - Nizu uspešnih nastopov so člani vokalne skupine
Triglavski zvonovi pri KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana dodali nove-
ga. V nedeljo, 21. junija, so nastopili v cerkvi sv. Klemena v Mojstrani.
Tokrat so se pod vodstvom zborovodkinje Leone Gomboc predstavili z
verskimi popevkami. Poleg skupine odraslih pevcev je nastopil pod-
mladek Triglavskih zvonov, vse pevske nastope so spremljali instru-
mentalisti Tina in Ivan Orejaš ter Marsel Gomboc. Lep glasbeni do-
godek v polno zasedeni cerkvi je v šopek lepih misli povezala voditelji-
ca programa Petra Miklič.                                                          J. R. 

Spletna stran Slovenskega planinskega muzeja
Kranjska Gora - ”Slovenski planinski muzej je nacionalni projekt, ki

bo povezoval celotno planinsko - gorniško, alpinistično, reševalno in
vodniško srenjo v Sloveniji. Postal bo informacijsko in družabno
središče planincev in turistov. S svojim delovanjem bo spodbujal mlade,
da se vrnejo nazaj k naravi. S svojo zgodovinsko pripovedjo o delovan-

ju Slovencev v domačih in tujih gorah ter prikazom lepot in vrednot
gorskega sveta pa bo trajno ohranjal pomen planinske tradicije
slovenskega naroda,” na poslanstvo muzeja opozarja Natalija Štular z
Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki je poslanstvo poudaril še z geslom
Naveza za vrhove prihodnosti. O dejavnostih v zvezi s postavitvijo
muzeja v Mojstrani o njegovi vsebini si od sredine lanskega leta lahko
preberete na internetni strani http://planinskimuzej.si, kjer so na voljo
tudi informacije, vezane na ogled sedanje Triglavske muzejske zbirke v
Mojstrani. Na spletu so tudi številne zanimivosti iz slovenske gorniške
tradicije. ”Med drugim tudi to, da letos mineva 150 let od rojstva Aloj-
za Knafelca (1859-1937), očeta markacije in smernih tabel, s katerimi
so zaznamovane slovenske planinske poti,” opozarja Štularjeva. ”Za
enotno označevanje planinskih poti je spisal celo navodila, ki so izšla
leta 1924 v posebni knjižici. Že dve leti prej pa jih je objavil v
Planinskem vestniku. V navodilih za markiranje poti iz leta 1922 tako
o načinu risanja markacije lahko beremo: ”Markacije naj bodo okrogle;
najprvo z belo barvo v sredi in okrog rdeče ... Barva bodi gosto tekoča
ko med. Čopič bodi majhen, ne širši, ko je kazalec na roki. Barve se
vzame toliko na čopič, da se ne cedi od njega; v sredi naj se začne in
razmaže proti vnanji strani z belo barvo. Zatem se zunanji krog z rdečo
naredi ...” (PV 1922, str. 109) Spomladi 1922 je bila njegova bela pika
z rdečim kolobarjem že uporabljena v praksi, saj se je pod njegovim
vodstvom začela akcija za označitev vseh naših gorskih poti z novim
znakom in smernimi tablami.”                                                 M. A.

Poletni obratovalni čas knjižnic
Kranjska Gora - Knjižnica obvešča svoje bralce, da bo od 1. julija do

31. avgusta odprta po poletnem urniku, in sicer: KNJIŽNICA KRANJ-
SKA GORA od ponedeljka do petka od 15. do 19. ure, KNJIŽNICA
DOVJE-MOJSTRANA ob sredah in četrtkih od 15. do 19. ure,
KNJIŽNICA GOZD-MARTULJEK ob ponedeljkih od 15. do 19. ure in
KNJIŽNICA RATEČE ob torkih od 15. do 19. ure.                    

M. A.

Udeleženci kolonije pred novo stavbo Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani
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V Gozd-Martuljku so tudi letos s piknikom
odprli balinarsko sezono. Zbrali so se ob raž-
nju, s katerega je zadišalo po odojku, po kosi-
lu pa so se tako moški kot ženske pomerili še
v svojem športu - balinanju. Odprtje sezone so
izkoristili še za praznovanje lepega jubileja
njihovega dolgoletnega zvestega člana Fran-
ca Gregorija, ki je dopolnil osemdeset let.

Kot je povedal predsednik Športnega društva
Varpa Bogdan Oman, je balinišče nared za
nove prijateljske tekme, imajo pa tudi nov
nadstrešek. Ob nedeljah popoldne se rekreira-
jo moški, ob ponedeljkih popoldne pa ženske.
Tako bo vse do pozne jeseni, če bo le vreme
primaknilo svoje in jim ne bo namenilo preveč
padavin. K. S.

Balinarji odprli sezono

Predsednik Športnega društva Varpa Bogdan Oman in
slavljenec Franc Gregori 

Posedli so se za krajšo ... 

... in tudi daljšo mizo. To priča, da je zagnanih balinarjev v Gozd-Martuljku res veliko.

Luka Janša osvojil dva 
pomembna teniška naslova 

Luka je s 16 leti mlad in perspektivni teni-
ški igralec. Ta šport ga je zamikal pred deve-
timi leti, ko je lopar začel vihteti v domačem
teniškem klubu TOP-TEN, ki ga ves čas
uspešno vodi njegov oče Bogdan Janša in je
tudi njegov trener. Po številnih zmagah in
uspešnih nastopih v mlajših kategorijah je
letos dosegel največji uspeh v svoji karieri.
Na državnem prvenstvu v Mariboru je osvo-
jil naslov državnega prvaka v dvojicah in na-
slov podprvaka v kategoriji do 16 let. Je na
drugem mestu slovenske lestvice igralcev v
tej kategoriji in član državne reprezentance.
Letos poleti ga skupaj z drugimi reprezen-
tanti čakajo nastopi v Švici. Luka nastopa že
v kategoriji do 18 let in članski. Prve izkuš-
nje pa si že nabira na tekmah svetovnega po-
kala, ki potekajo po vsem svetu. O letošnjem
največjem uspehu in velikih in ambicioznih
načrtih je povedal: ”Konkurenca na prven-
stvu je bila kar huda, saj so nastopili vsi naj-
boljši igralci v tej kategoriji. Pri posamezni-
kih sem uspešno premagoval nasprotnike, le
v finalu je bil domačin iz Maribora boljši. V
dvojicah sva bila s tekmovalcem iz Ljubljane
vsem kos. Za naprej si želim novih uspešnih
nastopov na vseh tekmovanjih. Moji cilji v
tenisu pa so, da bi se najprej uvrstil med sto
najboljših igralcev na svetu, kasneje pa tudi
med prvih deset.” J. R. 
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Kolesarski spektakel pod Vitrancem
Prejšnji konec tedna je v Kranjski Gori potekalo evropsko prvenstvo v spustu z gorskimi kolesi, številni

gledalci pa so uživali ob akrobacijah pogumnih kolesarjev.

Tako so se odločili na spomladanski konferenci Mednarodne smučar-
ske zveze, ki je bila v Cavtatu na Hrvaškem. Tam so se sestali tudi naj-
višji predstavniki združenja Club5+. Pokal Vitranc bo potekal 30. in 31.
januarja 2010. Kranjskogorci in njihovi kolegi iz italijanskega Trbiža pa
bodo od 7. do 13. marca 2010 skupaj izvedli še finale Evropskega poka-
la v alpskem smučanju za ženske in moške. V Kranjski Gori bosta pote-
kali tehnični disciplini (veleslalom in slalom), v Trbižu pa hitri discipli-
ni (smuk in superveleslalom). 

V sklopu konference na Hrvaškem je bil na sporedu tudi prvi seminar
za organizatorje tekmovanj za svetovni pokal v vseh smučarskih disci-
plinah. Predstavniki FIS-a in gostje so predstavili poglede na možne
spremembe vodenja v času gospodarske negotovosti, na ustanovitev in
predstavitev nove komisije - Komisije za športnike, katere vloga bo
predstavljanje športnikov znotraj FIS-a, ter na druge zanimive teme za
organizatorje tekmovanj za svetovni pokal. Vzporedno s tem so se na
rednem spomladanskem zasedanju sestali tudi najvišji predstavniki
združenja organizatorjev tekmovanj svetovnega pokala, imenovani
Club5+. Izvolili so tretjega podpredsednika; to je Peter Fisher iz Gar-
mish Partenkirchna ter generalnega sekretarja Hannesa Hutterja iz
Kitzbühla. Potrdili so še finančni plan za sezono 2009/10 v višini 75.300
švicarskih frankov. K. S.

Aljaževi dnevi konec avgusta
Mojstrana - KUD Jaka Rabič v teh dneh pripravlja že 18.

Aljaževe dni - osrednjo prireditev v krajevni skupnosti Dovje-
Mojstrana. Pričeli se bodo v petek, 28. avgusta, ob 19. uri s fo-
tografsko predstavo Lepote Slovenije v kulturnem domu na Dov-
jem ter nadaljevali v soboto, 29. avgusta, ob 7. uri z Gustlnovim
pohodom na Dovško Babo. Osrednja prireditev bo v soboto ob 19.
uri v kulturnem domu na Dovjem, v nedeljo, 30. avgusta, pa bo
ob 13. uri v Vratih ambientalna predstava Srečno Kekec. M. A.

Kranjska Gora - HIT evropsko prvenstvo
v spustu z gorskimi kolesi, ki ga je sredi ju-
nija gostila Kranjska Gora, je postreglo z
zanimivimi obračuni, na svoj račun pa so v
lepem sončnem vremenu prišli tudi gledal-
ci. Najprej so se za naslov evropskih
prvakov pomerili veterani, med najstarejši-
mi, v kategoriji nad petdeset let, je bil naj-
boljši Avstrijec Max Schuster. Med veterani
od 45 do 49 let je naslov evropskega prvaka
osvojil Alastair MacLennan (VB), v kate-
goriji od 40 do 44 let Nemec Jörg Heydt,
zmage pa so se veselili tudi naši, saj je v
kategoriji 35 do 40 let prvak postal Ljub-
ljančan Andrej Šumbergar, ki je v domačem
dvoboju ugnal Boštjana Felca. V najmlajši
veteranski kategoriji od 30 do 34 let je bil
najboljši Italijan Polo Alleva, bron za
Slovenijo pa je osvojil Dušan Lepoša. Prav
tako zanimivi so bili obračuni med mladin-
ci, kjer je v moški konkurenci slavil
Bernard Kerr (VB), najboljši od naših pa je
bil na 12. mestu Žiga Pandur (KD Rajd).
Med mladinkami je evropska prvakinja
postala Francozinja Fanny Lombard, med
članicami pa je nova evropska prvakinja
presenetljivo Francozinja Floriane Pugin. 

V najmočnejši moški konkurenci elite je z
odlično vožnjo zmagal Švicar Nick Beer.
”Proga tukaj v Kranjski Gori je res čudovita,
ima strme dele in hitre ravnine, kar mi je
zelo ustrezalo,” je po zmagi povedal 21-letni
Švicar. Od naših tekmovalcev se je najbolj

izkazal Nejc Rutar (MKB Orbea), ki je os-
vojil 17. mesto. ”Nastop mi je danes kar us-
pel, sploh v zgornjem tehničnem delu, kjer
je bilo sicer na progi največ pasti, vendar mi
je bila zelo všeč. Na koncu, ko se je bilo tre-
ba poganjati, sem sicer proti tekmecem
nekaj izgubil, toda z vsem skupaj moram biti
zadovoljen,” je povedal Nejc Rutar iz Mod-
reja.

Vilma Stanovnik, 
foto: Anka Bulovec

Kljub zahtevni progi pod Vitrancem so bili tekmovalci navdušeni nad tekmovanjem v Kranjski Gori. 
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Prihodnjo sezono Pokal vitranc 
in Evropski pokal

V sezoni 2009/2010 bo Kranjska Gora gostila Pokal
Vitranc in finale Evropskega pokala 

v alpskem smučanju.



Ob rob praznovanja
140-letnice gasilstva 

v Sloveniji

V soboto, 6. junija, je bila v Me-
tliki vseslovenska proslava ob
140-letnici delovanja gasilstva na
ozemlju Slovenije. Namen prosla-
ve je bilo sporočilo javnosti, kako
dolga je doba delovanja Požarne
obrambe in koristnost današnjih
gasilcev v Sloveniji. Nisem iskal
podatka, kakšna je primerjava z
Evropo, sem pa prepričan, da ni
veliko držav, če sploh katera, s
tako gasilsko preteklostjo, kot jo
izkazujejo naša društva. 

Verjetno ni nihče izračunal, koli-
ko je bilo v tem času obvarovane-
ga premoženja, koliko življenj so
darovala društva pri varovanju
našega premoženja. In še bi lahko
našteval koristi, katere imamo ob-
čani od gasilcev prostovoljcev, ka-
terim ni žal ne časa ne truda pri
pomoči sovaščanom ali pa danda-
nes pri prometnih nesrečah popol-
noma tujim ljudem.

Moj zapis nima namena posega-
ti v zgodovino dela gasilcev, pre-
pričan sem, da jo vsi dobro po-
znamo. Rad pa bi zapisal nekaj
drugega. Upam, da se ne bom s
tem zapisom zameril nekaterim, ki
nimajo takega mnenja, imajo pa
vpliv.

Zadnje čase čutim pri delu v ob-
činskem svetu potihoma vprašanja
nekaterih mojih kolegov, zakaj
namenjamo toliko sredstev občin-
skega proračuna za delovanje na-
ših gasilskih društev. Celo mišlje-
nja, da je to stran vržen denar,
niso redka, in da bi ta denar nekje
drugje dal več rezultatov. Namer-
no nisem zapisal, kako majhen
promil od vsega proračunskega
denarja je namenjen za delovanje
te humanitarne organizacije čistih
prostovoljcev. Bom pa poizkušal
zapisati in sporočiti takim ”never-
nim Tomažem” koristi od takega

vložka proračunskega denarja. Ne
domišljam si, da bom zajel vse ko-
risti, ker jih preprosto ne poznam
in nehote spregledam, zgrešim.

Ne bom, kot sem že zapisal, izra-
čunaval, koliko je bilo ohranjene-
ga premoženja občanov, lahko pa
zapišem, koliko koristi imamo vsi
od vzgoje mladih gasilcev, od naj-
mlajših do seniorjev. Njihovi uči-
telji so preprosti ljudje, pa se nji-
hov uspeh pri vzgoji mladih brez
slabe vesti kosa z šolami ali višji-
mi izobraževalnimi ustanovami. 

Pri vzgoji mladega gasilca je res
cilj spoznavanje delovanja gasil-
skega orodja in načina gašenja.
Res pa je tudi, da ima to učenje
”stranske učinke”. Mladi gasilci
spoznavajo različne poklice; kot
so strojnik, mehanik, voznik, elek-
tričar, varnostnik pri delu, kako
voditi skupino ljudi, organizacijo
in še in še. Drugi stranski učinki
so tudi: odvračanje mladih pohaj-
kovanja po gostilnah, odvračanje
od mamil, pridobivanje delovnih
navad, reda in discipline ter uče-
nja, da samo timsko, skupno delo
da dobre rezultate. Da se v življe-
nju moramo naslanjati drug na
drugega, da si sam nič, skupno pa
več kot nepremagljiva sila. Ne mo-
rem zapisati podatka, koliko se je
naše mladine v preteklosti navdu-
šilo pri teh gasilskih vajah za svoj
bodoči poklic. Tega podatka ni, je
pa več kot točna trditev, da nema-
lo mladih tu najde svojo življenj-
sko usmeritev.

To je le nekaj res odličnih stran-
skih učinkov. Zapisati moram, da
ni nikjer zapisano, da se mora
mladenka/mladenič včlaniti v
mladinsko skupino mladih gasil-
cev, pa je vseeno polno novih kan-
didatov za gasilska društva. Nik-
jer ni zapisano, da mora obisko-
vati gasilske vaje in usposabljanja
za višjega gasilca, pa nisem še sli-
šal, da bi društvo propadlo zaradi
nezanimanja. Naredimo to pri-
merjavo z osnovno šolo, pa bomo
videli rezultat.

Slišim prijatelje gasilce, ki govo-
rijo bolj spoštljivo o vzdrževanju
gasilskega orodja in vozil kot
vzdrževanju svojega avtomobila,
pa vsi vemo, kakšen status ima
avto v družini.

Zapisal bi pa tudi drugo resni-
co: prostovoljni gasilke in gasilci
so tudi mame in očetje. Če ne vla-
gamo v posodabljanje njihove
opreme, jih pri varovanju našega
premoženja spravljamo v nevar-
nost; ne samo njih, temveč pred-
vsem njihove otroke: ali nam je
res lahko vseeno, koliko jim na-
menimo. Ne bom pisal o lepih ga-
silskih domovih, o lepi in skrbno
urejeni okolici gasilskih domov.
Vsi ti gasilski domovi so pravi
okras vasi, da o vsebini in progra-
mih teh domov ne pišem ničesar.
Lahko pa zapišem trditev, da vas,
ki ima gasilski dom, ni vas mrtvih
duš, ampak je vas polna mladega
življenja. Skratka nič se ne zgodi v
vasi brez gasilcev, če verjamemo
ali ne, tako je! 

Toplo priporočam svojim kole-
gom svetnikom, da jeseni pri spre-
jemanju naslednjega proračuna
sebi postavijo vprašanje, ali sem
ravnal prav, ker sem glasoval za
zaprošeno vsoto, ali bi bilo bolje,
da sem še vprašal, ali pa bo to za-
dostovalo za vse, kar društva po-
trebujejo?

Naj zaključim z mislijo, katero
sem izrekel že na eni od sej OS, da
rajši vidim, da gasilski avto v ga-
silskem domu zarjavi, kot pa da
komu od občanov hiša pogori.

Ta zapis ni zapisan, da bi s kom
polemiziral, temveč sem zapisal,
kar vidim in občutim ob taki čas-
titljivi obletnici. Vsem članom ga-
silskih društev v občini iskreno če-
stitam in se zahvaljujem za njihov
prispevek za tvojo in mojo var-
nost. 

Jože Zupančič, Naselje na
bregu 07, 4282 Gozd Martuljek

Borovci in turisti, ki obiskujejo
Mercatorjevo trgovino v trgov-
skem centru, se srečujejo z novo
alpsko turistično atrakcijo: malim
morjem pred stopnicami, ki vodijo
k trgovini. Vsak se znajde po svo-
je. Nekateri prihajajo v trgovino
samo po daljšem sušnem obdobju,
drugi si nabavljajo drsalke (za
pozimi) in plavutke (za poleti).
Problem so plavutke, ki jih v ev-
ropski turistični ‘destinaciji’ sredi
Alp ni mogoče dobiti. Nekateri
razmišljajo, da bi odprli zasebno
brodarstvo in z brodom prevažali
kupce, ki želijo v Mercatorjevo tr-
govino. 

Predlagam komunalni službi, da
pred trgovino deli gumijaste škor-
nje, dokler alpsko morje ne bo
usahnilo.

Silvo Kristan

Benjamin Gracer

Poetična ocena 
pesniške zbirke

Marinka Uršič

CVETOVI DUŠE

Izbral, uredil, spremno besedi-
lo: pisatelj Ivan Sivec
Založila: Občina Kranjska Gora
Fotografije: Darja Novak
Lektoriranje: prof. Mira Smolej
Tisk : Potens d. o. o.

Kranjska Gora, maja 2009

Dušne cvetove
iz mavrične ljubezni
Marinke Uršič
zbiramo v bralni šopek -
do življenjskega kroga:

Kako ljube so mi te poti,
Ko bi se mogla razdeliti, Muhasta
zima,
Kako je roži, V zraku odjuga,
Sanje o pomladi, Jablana,
Ob pomladnem potoku,
Pomladni dih, Kako pogrešam po-
letje,
Junij - moj najljubši, Smaragdni
dnevi,
Toplo trepeče junijski mrak,
Ob vnukovi zibki, Le svoje pesmi-
ce imam,
Tatinsko potiho, Zagonetna vpra-
šanja,
Med množico sam, V moževem ob-
jemu,
V ljubečem gnezdu rok, V strugi
molka,
Na večernem vlaku, Oda. 

Ne trgajmo jih ...
so bralno zaščiteni!
Občudovanje 
jih odpira do semen
kalečega upanja.
(23 cvetov je srečna številka.)
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Pisma

Okrepčevalnica Pri Rudiju
Log 12/b, Kranjska Gora
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Tel.: 04/588 57 40, majacizelj@gmail.com
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Prireditve v občini Kranjska Gora
27. junija-4. julija 
In line hokejski tabor Anžeta Kopitarja
Na taboru bodo imeli udeleženci vpogled v življenje profesionalnega hokejista. Po-
leg klasičnih treningov hokeja bodo spoznali, kaj vse bodo morali prehoditi na svo-
ji poti do članskih ekip. Kaj vse je moral narediti, se naučiti Anže, bodo lahko sli-
šali od njega, skupaj z njim spoznavali trike, ki ločijo zvezdnika NHL-a od drugih
hokejistov. 
Informacije: emir.haskic@hitholidays-kg.si

4. julija 
Večer na vasi
S kulturnim programom, folkloro in domačim ansamblom Lajf bomo popestrili čas
po kresni noči in začetek poletne sezone tudi v naši KS. Na letošnjem Večeru na
vasi gostimo tudi prijatelje iz Nemčije, člane Kulturnega društva Baumbachhaus iz
Kranichfelda, rojstnega kraja Rudolfa Baumbacha, ki je v verze spesnil Pravljico o
zlatorogu. 
Informacije: France Voga (GSM: 041/407 406)
Kdaj: 20.00
Kje: Trg na vasi, Dovje

4. julija 
Mia Žnidarič - koncert
Vrhunska jazzovska pevka, ki je že v otroštvu začutila, da se njeno poslanstvo
skriva v glasbi. Glasbeno pot si je krojila s petjem standardov iz tradicije jazza, nje-
ne vzornice so bili najlepši glasovi vseh časov: Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Sa-
rah Vaughan, Dinah Washington, Nancy Wilson in Etta Jones. Tehniko petja je spr-
va izpopolnjevala pri prof. Bredi Brkič, nato pri prof. Nadi Žgur in nazadnje pri prof.
Jasni Spiller. Čistina, jasnost in toplina njenega glasu so lastnosti, po katerih je
prepoznavna in nezamenljiva. 
Zbirka njenih del je odsev njene želje po sprejemanju ustvarjalnih izzivov; s svojim
glasom je obogatila film Babica gre na jug, posnela zgoščenko Mia in škrat Sanja-
vec, v dolgi vrsti njenih albumov so: Hold My Hand (1995), I Wish I Knew How
(1996), Pobarvanka (1997), Iskre (2000), Kaj ti je deklica (2000), My Favorite
Things / A si ti al nisi ti moj ljubi (2003), Preblizu predaleč (2004). Nekateri albu-
mi so nastali v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija: Tadej Tomšič, David
Jarh, Primož Grašič in Emil Spruk, drugi pa v intimnejši zasedbi s skupino The Ste-
ve Klink Trio. Posebna vrednost Miinega petja je v njeni izbiri dobrih besedil: od
klasik iz zgodovine jazza, do subtilnih verzov Svetlane Makarovič in Ferija Lainš-
čka. Njen najnovejši album Nevidni orkester (2008) je nastal na podlagi besedil
Ferija Lainščka, ki jih je uglasbil Steve Klink. 
Kdaj: 20:30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

7.-10. julija 
Bike park kamp
Udeleženci se boste na taboru naučili tehnike vožnje v kolesarskem parku, izpo-
polnjevali pa se boste na predavanjih in s praktičnimi vajami. Uživali boste v kole-
sarskih izletih, doživeli pa boste tudi pravo simulacijo tekme. Ogledali si boste lah-
ko tudi kolesarske filme, ob zaključku pa sledi zaključni program s podelitvijo pri-
znanj.
Termini kampa:
7.-10. julija 
21.-24. julija 
25.-28. avgusta
Informacije: emir.haskic@hitholidays-kg.si

9.- 11. julija 
Kranjskogorski festival kulinarike in vina
Slovenska kulinarika je zelo bogata in raznovrstna, zato smo se v podjetju Hit Al-
pinea, d. d., odločili, da pripravimo Kranjskogorski festival kulinarike in vina. Zači-
njen bo z ravno pravim odmerkom tekmovalnosti. Predstavili bomo regionalne zna-
čilnosti kulinarične ponudbe Slovenije. Dogodek bodo popestrila tekmovanja v pri-
pravi jedi s pridihom tradicije, kulinarične delavnice in uživanje ob slow foodu raz-
ličnih slovenskih kuharskih mojstrov. 
Festival je namenjen vsem ljubiteljem slovenske kuhinje in prijetnega druženja. 
Večjega dela festivala se bomo naužili na prostem med hoteloma Larix in Kompas
ter pod prireditvenim šotorom Arena. 
Na kulinarično-vinski tržnici se bodo predstavili ponudniki različnih domačih izdel-

kov, dobrot s kmetij in 25 vinarjev iz cele Slovenije. 
Odlična slovenska kulinarika in vina teknejo bolje ob zvokih harmonike, zato smo
pripravili tudi tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko s svetovnim prvakom
Denisom Novatom. 
Pokažimo veliko srce in z zbranimi sredstvi od prodaje največjega štruklja nariši-
mo nasmeh na čim več obrazov tistih, ki potrebujejo pomoč. Celotni izkupiček od
prodaje bomo namenili domačinu za nakup dvigala za invalidne osebe. 
Kje: Šotor Arena/Restavracija Fabula, Kranjska Gora

18. julija 
Matjaž Robavs - koncert
Matjaž Robavs se je rodil v Ljubljani. Srednjo glasbeno in baletno šolo je obisko-
val v Ljubljani pri prof. Marcosu Bajuku, po končanem šolanju pa se je vpisal na
Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer je študiral pri prof.
Heleni Lazarski. Leta 2000 je zaključil podiplomski študij pri prof. Robertu Hollu
in si pridobil naziv magister umetnosti. 
Udeležil se je več pevskih tekmovanj in si pridobil več priznanj; leta 1991 in 1993
prvi nagradi na slovenskem državnem tekmovanju mladih glasbenikov (1991 tudi
še prvo nagrado na zadnjem vsejugoslovanskem tekmovanju mladih glasbenikov),
leta 1997 prvi nagradi na evropskem študentskem tekmovanju solopevcev v Kra-
kovu na Poljskem in na svetovnem študentskem tekmovanju mladih glasbenikov
v Tokiu na Japonskem. Leta 1998 je prejel prvo nagrado na mednarodnem pev-
skem tekmovanju Jugend musiziert v Leobnu v Avstriji, leta 1999 pa prvo nagra-
do občinstva na mednarodnem tekmovanju Ada Sary na Poljskem. 
Leta 2000 je prejel na prestižnem mednarodnem pevskem tekmovanju S-Herto-
genbosch na Nizozemskem prvi nagradi kot najboljši interpret samospeva in kot
najboljši pevec vseh kategorij. 
Matjaž Robavs je nastopil na več mednarodnih festivalih, med drugim na festivalu
Charintischer Sommer na Koroškem v Avstriji, na festivalu Wratislavia Cantans na
Poljskem, na mednarodnem baročnem festivalu v Varaždinu na Hrvaškem, na Wex-
ford Opera festivalu na Irskem, na festivalu Zommeropera Festival v Antwerpnu v
Belgiji, na Salzburških slavnostnih dnevih, na festivalu Baden-Baden v Nemčiji itd. 
Gostovanja so ga med drugim vodila v operne hiše v Celovcu, Schwerinu, na Duna-
ju (Volksoper), Ljubljani, Antwerpnu, Wexfordu in Frankfurtu. Upodabljal je naslednje
vloge: Papageno (Čarobna piščal), Der Sprecher (Čarobna piščal), Guglielmo (Cosi
fan tutte), Nr. Vier (Das verratene Meer, W. Henze), Ping (Turandot), Oče (Janko in
Metka Humperdinck), Dottore Malatesta (Don Pasquale), Dancairo (Carmen), Švan-
da Dudak (Švanda Dudak, J. Weinberger), Germont & Baron Dauphol (Traviata). 
Koncertiral je po Evropi, Japonski in Kanadi. Snemal je za slovensko, avstrijsko,
belgijsko in japonsko televizijo. Do sedaj je posnel štiri samostojne zgoščenke s
slovenskimi ljubezenskimi, starimi božičnimi, slovenskimi domovinskimi pesmimi
in s slovenskimi napitnicami. Pri angleški založbi Naxos pa so izdali celotno ope-
ro Švanda Dudak, prvič posneto v češkem jeziku, kjer poje Matjaž Robavs naslov-
no vlogo. 
Informacije: info@kranjska-gora.eu
Kdaj: 18. julija
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora

26. julija 
Spominska slovesnost ob Ruski kapeli
Kje: Kranjska Gora in Ruska kapela pod Vršičem

31. julja
Prvenstvo občine Kranjska Gora v tenisu
Prireditev poteka v počastitev občinskega praznika. 
Informacije: Teniški klub, Kurirska pot 26, 4281 Mojstrana

31. julija 
Nika Vipotnik - predstava
Nekaj o predstavi Billie Holiday, ki je ugledala luč sveta 24. oktobra 2008. Tijana
Zinajič - kot že tolikokrat - znova dokazuje svojo tenkočutnost, ko gre za glasbeni
projekt ... Pretresljivo prikaže čustveni svet legendarne pevke bluesa skozi njene
misli in večno glasbo. Odlični Blaž Jurjevčič, piano-man ... in čustva skozi energi-
jo pesmi ... to je Billie Holiday. 
Kdaj: 20.30
Kje: Trg pred cerkvijo, Kranjska Gora
V okviru športnega društva Kranjska Gora je bila ustanovljena sekcija za namizni
tenis. Vsi zainteresirani lahko pokličejo na številko 041/423 821 






