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Marjana Ahačič

»Na treh hektarih površin je 
na voljo dvesto parcel za 
skupaj okoli šeststo gostov. 
Za zdaj bomo v kampu 
ponudili prostor za šotore in 
avtodome, jeseni pa že načr-
tujemo nadgradnjo, in sicer 
postavitev mobilnih hišic, 
centralnega objekta z recep-
cijo ter pokritega prireditve-
nega prostora,« je povedal 
Ernest Poženel, direktor 
družbe Hit Larix. Župan 
Kranjske Gore Janez Hrovat 
obljublja, da bo občina pos-
krbela za pogoje, ki bodo 
omogočali nadaljnji razvoj 
turizma v Martuljku in oko-
lici; občina tako načrtuje 
postavitev urejenih plezal-
nih poti, podobnih nedavno 
odprtim mojstranškim, tudi 
v Srednjem Vrhu, ureditev 
naravnega kopališča v nepo-
sredni bližini kampa ter 
skupaj z državo izgradnjo 
pločnika skozi Gozd - Mar-
tuljek.
Kot je poudarila Eva Štravs 
Podlogar, generalna direkto-
rica direktorata za turizem 
in internacionalizacijo, je 
Kamp Špik pomembna pri-

dobitev za slovenski, ne le 
za kranjskogorski turizem. 
»Špikova veduta, na ketro je 
pogled iz kampa, je ena naj-
lepših vedut na svetu, zato 
me posebej veseli, da se je 
družba Hit Larix odločila, da 

obnovi kamp, ki je tu, v Goz-
du - Martuljku, že imel lepo 
tradicijo. Ne le poslovno, 
tudi osebno izjemno cenim 
prispevek kampov v sloven-
skem turizmu ter njihovo 
inovativnost in raznoliko 

ponudbo. Tovrstna turistič-
na ponudba namreč popol-
noma sovpada s smernica-
mi trajnostnega razvoja slo-
venskega turizma in z med-
narodnimi trendi."

Prenovljeni kamp  
je od danes odprt
Prav danes so v Gozdu - Martuljku po skoraj desetletju na mestu, kjer je nekoč že bil, spet odprli 
kamp. Uredila ga je družba Hit Larix, ki je za investicijo namenila dobrih 850 tisoč evrov, kar 
predstavlja največje vlaganje v razvoj novih turistično-namestitvenih kapacitet v občini  
Kranjska Gora letos.

Ernest Poženel, izvršni direktor podjetja Hit Larix, Eva Štras Podlogar, direktorica 
direktorata za turizem in internacionalizacijo, župan Kranjske Gore Janez Hrovat in 
predsednik uprave družbe Hit Dimitrij Piciga na simboličnem odprtju kampa Špik v Gozdu 
- Martuljku prejšnji teden / Foto: Tina Dokl
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Znamenite miniature Stanka 
Koširja so se po desetih letih 
gostovanja v Gorenjskem muzeju 
vrnile v Kranjsko Goro, kjer so od 
sredine junija naprej na ogled v 
Liznjekovi domačiji.
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Dediščina 
Stanka Koširja

Pred začetkom poletne sezone 
smo se z županom Janezom 
Hrovatom pogovarjali o 
glavnih dosežkih prve 
polovice letošnjega leta.
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Urejeni kraji, 
zaželeni gostje

Marjana Ahačič

Sklop prireditev, namenje-
nih počastitvi 21. praznika 
občine, ki ga Kranjska Gora 
praznuje 7. avgusta, na dan, 
ko je pred 121 leti tedanji 
dovški župnik Jakob Aljaž 
na vrhu Triglava postavil 
kasneje po njem poimeno-
vani stolp, se bo začel že v 
petek zjutraj, ko se bodo s 
parkirišča za zdravstvenim 
domom ob 9. uri na tradici-
onalno turo odpravili kole-
sarji. Izlet organizira druš-
tvo invalidov.
Ob 15. uri bo na teniškem 
igrišču v Mlačci v Mojstrani 
prvenstvo Občine Kranjska 
Gora v tenisu; prireditev 
organizira Teniški klub 
Mojstrana. Planinci in pred-
stavniki občine bodo prav 
tako v petek, 5. avgusta, ob 
16. uri položili venec na 
grob Jakoba Aljaža na dov-
škem pokopališču, zvečer, 
ob 20. uri, pa bo na trgu 
pred cerkvijo v Kranjski 
Gori osrednja slovesnost s 
podelitvijo občinskih priz-
nanj.
V okvir praznovanj občin-
skega praznika sodi še tradi-
cionalni pohod na Ciprnik 
– Andrejčkov pohod, ki ga v 
soboto, 6. avgusta, organizi-
ra Planinsko društvo Kranj-

ska Gora. Zbor bo ob 8. uri 
pred agencijo Julijana v 
Kranjski Gori. V torek, 9. 
avgusta, pa se bo na kegljiš-
ču v Mlačci v Mojstrani 
začelo odprto tekmovanje v 
kegljanju z nihajno kroglo, 
ki ga organizira Društvo 
upokojencev Dovje - Mojs-
trana.
V Kranjski Gori bo slovesno 
tudi teden dni pred tem, ko 
bo pod Vršičem slovesnost 
ob 100-letnici Ruske kapeli-
ce. 
Tako imenovani Ruski 
vikend se bo začel v petek, 
29. julija, ob 17. uri z odprt-
jem razstave fonda Federal-
nega arhiva Ruske federaci-
je Rosarhiv, posvečene 
100-letnici Ruske kapelice 
pod Vršičem v ovalni dvora-
ni hotela Ramada Resort v 
Kranjski Gori. Na trgu pred 
cerkvijo bo ob 17.45 koncert 
Moskovskega sinodalnega 
zbora ter pevcev KD Odmev, 
MePZ Kranjska Gora, v 
Dvorani Vitranc pa se bo ob 
20.30 začel koncert Držav-
nega ansambla Rus iz mesta 
Vladimir. 
Slovesnost ob 100-letnici 
Ruske kapelice bo v soboto, 
30. julija, pri kapelici pod 
Vršičem. Več o tem v pose-
bnem obvestilu na 3. stra-
ni.

Praznični avgust
Osrednja slovesnost v počastitev 7. avgusta, 21. 
praznika občine Kranjska Gora, bo v petek, 5. 
avgusta, ob 20. uri na Trgu pred cerkvijo v 
Kranjski Gori.

OBČINSKE NOVICE

Zastava za 
samostojnost
Na vrhu Triglava je 12. junija 
1991 zaplapolala slovenska 
zastava. Tja so jo ponesli 
slovenski gorski reševalci.
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MLADI

Z voljo in energijo  
v nove izzive
Štiri devetošolce smo pov-
prašali, kakšni so njihovi spo-
mini na osnovno šolo in nji-
hova pričakovanja za naprej.

stran 4

OBČINSKE NOVICE

Dvajset let Komunale
Začeli na petih lokacijah, 
danes v sodobnem centru. 
Ob obletnici so pripravili 
dan odprtih vrat.
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KULTURA

Jeseni gredo na turnejo 
Triglavski zvonovi so v kul-
turnem domu na Dovjem 
pripravili letošnji letni kon-
cert.
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VABILO

Vabim vas na osrednjo slovesnost  
s podelitvijo priznanj ob občinskem  

prazniku, ki bo v petek, 5. avgusta, ob 20. uri 
na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori.

Janez Hrovat,
župan
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Občinske novice

Marjana Ahačič

Zastavo, ki takrat še ni imela 
grba, je skupaj z dvajsetimi 
kolegi gorskimi reševalci na 
vrh prinesel Mojstrančan 
Janez Brojan, vsa Slovenija 
pa jo je lahko dva tedna kas-
neje občudovala na posnet-
kih, ki so jih uporabili na 
slovesnosti ob razglasitvi 
samostojnosti 26. junija na 
Trgu revolucije v Ljubljani. Z 
najvišjega vrha Slovenije so 
tisti dan ponosno zrli: gorski 
reševalci Janko Ažman, Mitja 
Brajnik, Jernej Brežan, Janez 
Brojan, Janez Dovžan, Jože 
Gostiša, Senad Halilovič, Izi-
dor Kofler, Janez Kunstelj, 
Andrej Kolenc, Cveto Kem-
perle, Kristjan Langus, Fran-
ci Lešnjak, Rajko Lotrič, Jože 
Martinjak, Klavdij Mlekuž, 
Dušan Polajnar, Aleš Robič, 
Miha Smolej, Stane Šmid, 
Franci Teraž, novinar Mirko 
Kunšič, pilota Jože Brodar in 
Rajko Špitaler, operater heli-
kopterja Martin Rebolj, foto-
graf Joco Žnidaršič in sne-
malec Janez Kališnik. Izjem-
nega dogodka se še danes 
spominjajo s ponosom in 
posebno čustvenostjo.
Na zgodovinske dogodke so 
se prejšnji teden v luči 
25-letnice samostojne Slove-
nije spomnili tudi na slove-
snosti v Slovenskem planin-
skem muzeju, ki so se je 
udeležili tudi vsi še živeči 
udeleženci odprave na Tri-
glav 12. junija 1991. »Na 
vrhu je bil poltretji meter 
snega, tako da se Aljažev 

stolp ni videl iz njega. Tako 
smo na drog pripeli zastavo 
in uredili vse potrebno za 
dnevno snemanje, ki se je z 
manjšimi popravki začelo 
ob petih. Medtem ko smo 
čakali, da se spusti noč, smo 
doživeli pravljični sončni 
zahod, ko je senca Triglava 
padala v stožčasti obliki vse 
tja do Šmarne gore na vzho-
du. Po zaključenem noč-
nem snemanju se je ura že 
prevesila na pol deseto, a 
nas je posadka helikopterja 
kljub temi vse prepeljala na 
Kredarico. V koči smo uspe-
lo akcijo proslavljali še dolgo 
v noč, drugi dan pa smo se 
na smučeh spustili v dolino 
Kot,« v kratkem dokumen-
tarnem filmu, posvečenem 

temu podvigu, pripoveduje 
Mojstrančan Janez Brojan.
Znamenita Žnidaršičeva 
fotografija je nastala z name-
nom objave na naslovnici 
posebne, praznične izdaje 
časnika Delo, ki so jo, kot 
pravi avtor, načrtovali že dol-
go pred dogodkom. »Delo je 
tedaj izhajalo v črno-beli teh-
niki in takšne so bile tudi 
moje 'službene' fotografije,« 
je povedal Žnidaršič. »Zase 
sem delal tudi barvne diapo-
zitive in ena od njih je tako 
našla pot na razglednico, ki 
so jo izdali – in prodali – v 
deset tisoč izvodih. Neverjet-
no, Slovenci so jo vzeli za 
svojo, zgodovinsko, ne glede 
na to, da je bila na njej zasta-
va, ki še ni imela grba.«

Kot pravi Brojan, so se nato na 
predvečer osamosvojitve še 
enkrat, tokrat prek Severne tri-
glavske stene, povzpeli na vrh 
Triglava. »Zakurili smo kres 
ob Aljaževem stolpu, ki je 
gorel dolgo v noč, kajti viden je 
bil še, ko smo prispeli nazaj v 
Mojstrano. Na televizijskih 
zaslonih smo lahko videli, 
kako se je slika dogajanja na 
proslavi v Ljubljani prelivala s 
posnetki z vrha Triglava. Vse 
skupaj je bilo res čudovito. S 
tem smo tudi gorski reševalci 
prispevali svoj delež k proslav-
ljanju samostojnosti na miren 
način. Že naslednji dan smo 
kot pripadniki teritorialne 
obrambe žal morali namesto 
smuči v roke vzeti orožje in si 
svobodo tudi izbojevati.«

Zastava za slovensko 
samostojnost
Na vrhu Triglava je 12. junija 1991 zaplapolala slovenska zastava. Tja so jo ponesli slovenski gorski 
reševalci, fotograf Joco Žnidaršič pa je ob tej priložnosti posnel fotografije, ki so v dveh desetletjih in 
pol samostojne Slovenije ponarodele. 

Na slovesnosti v Slovenskem planinskem muzeju

The famous scene of the Slovenian flag

On 12 June 1991, the Slovenian flag was raised for the first time 
on top of Triglav, the Slovenia's highest mountain. It was bro-
ught by the Slovenian mountain rescuers and on that occasion 
a photographer Joco Žnidaršič took the pictures, which in the 
two and a half decades of the the Slovenian Independence beca-
me part of folk memory. The flag, which at that time still without 
a coat of arms, was brought to the top of Triglav mountain by 
Janez Brojan, a resident of Mojstrana, along with twenty fellow 
mountain rescuers; two weeks later all the Slovenian citizens 
were given the possibility to admire it in the photographs taken 
that were used at the Independence Declaration Ceremony held 
on June 26 in the Square Trg revolucije in Ljubljana. Last week, 
in light of the 25th anniversary of Slovenia's independence, the 
historical events were remembered at a ceremony taking place 
in the Slovenian Alpine Museum, which was attended by all the 
surviving participants in the expedition to the Triglav mountain 
on 12 June 1991. "At the top of Triglav mountain it was two and 
a half meter of snow, so the Aljaž Tower was covered to its top. 
While we were waiting for the night to fall, we experienced a 
fairytale sunset, when the shadow of the Triglav mountain fell in 
tapered form all the way to the Šmarna gora mountain to the 
east," emphasised Janez Brojan, a resident of Mojstrana, when 
remembering the event. The famous photo taken by Joco Žni-
daršič in black&white version was created for the purpose of 
publication on the cover of a special, festive issue of the New 
York Times on the Slovenia's independence, the colour version 
found its way later on a postcard and it was taken by Slovenes 
for their own that bearing witness to history, regardless of the 
fact that the flag in the photo was without a coat of arms.

Berühmte Flagge auf dem Gipfel des Triglav 

Auf dem Gipfel des Triglav aufflatterte  am 12. Juni 1991 die 
slowenische Flagge. Dorthin brachten sie die slowenischen 
Bergretter, der Fotograph Joco Žnidaršič machte bei diesem 
Anlass die Fotos, die in zwei und halb Jahrzehnten der 
selbstständigen Slowenien volkstümlich wurden. Die Flag-
ge, die damals den Wappen noch nicht hatte, brachte sie 
zusammen mit zwanzig Kollegen Bergrettern auf dem Gip-
fel Janez Brojan aus Mojstrana, die ganze Slowenien konnte 
sie aber zwei Wochen später auf den Aufnahmen bewun-
dern, die sie bei der Feier der Bekanntmachung staatlicher 
Eigenständigkeit am 26. Juni am Trg revolucije in Ljubljana 
benutzten. Auf historische Ereignisse erinnerten sich vorige 
Woche im Rahmen des 25. Jubiläums der Republik Sloweni-
en auch bei der Feier im Slowenischen Alpenmuseum, bei 
dem alle noch lebenden Teilnehmer der Expedition auf Tri-
glav von 12. Juni 1991 teilnahmen.  »Auf dem Gipfel hab es 
zweieinhalb Meter Schnee, so dass Aljaž-Biwak (Aljažev sto-
lp) nicht zu sehen war.  Als wir warteten, dass es Nacht 
wird, erlebten wir den märchenhaften Sonnenuntergang, als 
der Schatten von Triglav in Kegelform bis zu Šmarna gora 
im Westen fiel, “ erinnerte sich Janez Brojan aus Mojstrana. 
Das berühmte Foto von Joco Žnidarčič in Schwarz-Weiß 
entstand für die Veröffentlichung auf der Titelseite der Son-
derausgabe der Zeitschrift  Delo bei Verselbstständigung 
der Republik Slowenien, in Farbversion fand sie den Platz 
auf der Ansichtskarte, diejenige Slowenien ins Herz als eine 
historische Wichtigkeit geschlossen haben, ungeachtet 
darauf, dass darauf die Flagge zu sehen ist, die noch keinen 
Wappen hatte. 

Famosa bandiera in cima a Triglav

Il 12 giugno 1991 in cima a Triglav ha sventolato per la prima 
volta la bandiera slovena. Ce l’ha portata lì il soccorso alpi-
no, per l’occasione il fotografo Joco Žnidaršič ha scattato le 
foto che in due decenni e mezzo, da quando la Slovenia è 
indipendente,  sono diventate parte integrante dello Stato. 
La bandiera che allora non aveva ancora lo stemma, è stata 
portata in cima da Janez Brojan di Mojstrana e da venti suoi 
colleghi del soccorso alpino. Tutta la Slovenia ha potuto 
ammirarla due settimane più tardi sulle immagini, utilizzate 
alla manifestazione per la dichiarazione di indipendenza il 
26 giugno sulla Piazza della rivoluzione a Ljubljana. La set-
timana scorsa, nell’ambito del 25° anniversario dell’indipen-
denza della Slovenia, gli eventi storici sono stati ricordati 
anche alla manifestazione del Museo alpino sloveno, alla 
quale hanno partecipato anche tutti i partecipanti alla spe-
dizione su Triglav il 12 giugno 2012 ancora in vita.  “In cima 
c’erano due metri e mezzo di neve, così che la torre di Aljaž 
non si vedeva nemmeno. Mentre aspettavamo che scendes-
se la notte abbiamo ammirato un tramonto da favola, quan-
do l’ombra di Triglav cadeva a forma di cono fino a Šmarna 
gora ad est,” ricorda Janez Brojan di Mojstrana. La famosa 
foto di Žnidaršič in bianconero è stata realizzata per essere 
pubblicata nella pubblicazione speciale, festiva del giornale 
Delo in occasione della conquista d’indipendenza della Slo-
venia, la versione a colori invece ha trovato il proprio posto 
sulla cartolina diventata ormai simbolo dei Sloveni e storica 
nonostante il fatto che la bandiera non avesse ancora l’ 
stemma.
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Marjana Ahačič

Domačija Pr' Gavedarjo, ki jo 
v Podkorenu vodi Martina 
Gregori, je za svoje turistične 
namestitve, unikatne sobe, 
urejene z okoljsko odgovor-
nostjo in trajnostno naravna-
nostjo, prejela certifikat tra-
velife gold. Za pridobitev cer-
tifikata je treba izpolniti kar 
150 ključnih zahtev, od zma-
njševanja porabe vode, ener-
gije, količine odpadkov do 
povezovanja z lokalnim okol-
jem, varovanja človekovih 
pravic, izboljšanja zadovolj-
stva gostov in zaposlenih ter 
zagotavljanja lokalne in eko-
loško pridelane hrane. Pr’ 
Gavedarjo so tako kot prva 
kulturna dediščina v Sloveni-
ji prejeli prestižni certifikat 
za dosežke v trajnostnem 
turizmu, odličnost njihovega 

delovanja pa potrjuje tudi v 
letošnjem letu prejeti certifi-
kat odličnosti platforme Tri-
padvisor.
Kot je zapisano v obrazložitvi 
nagrade, sta bili vizija in rdeča 
nit urejanja namestitvenih 
kapacitet domačije že od 
samega začetka usmerjeni v 
trajnostni razvoj in ohranjan-
je lokalne kulturne dediščine. 
Pri prenovi domačije so upo-
rabili naravne materiale, v 
sobah so ohranili originalne 
stenske poslikave in staro 
pohištvo ter ga prepletli z 
modernimi elementi, ambi-
entu pa piko na i daje unika-
ten design priznane oblikoval-
ke Almire Sadar. Rdeča nit 
trajnostnega razvoja se gostu 
pokaže že ob zajtrku, saj ga na 
mizi čakajo dobrote z doma-
čega vrta, med njimi mlečni 
izdelki iz Srednjega Vrha.

Priznanje za domačijo 
Pr' Gavedarjo
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Marjana Ahačič

Prvi julij je rok za primopre-
dajo kanalizacijskega siste-
ma v last in upravljanje 
občini. Ste z dosedanjim 
koncesionarjem uskladili 
vse podrobnosti?
"Že od začetka mandata si 
prizadevam, da z družbo 
SHW, ki je koncesionar, 
uskladimo medsebojne 
obveznosti. V ta namen smo 
že pred časom naredili revi-
zijo kanalizacijskega siste-
ma, ki je žal potrdila naše 
sume, da je sistem narejen 
nedosledno in površno, z 
velikimi napakami. Po soo-
čenju z lastniki smo se 
dogovorili, da tudi podjetje 
SHW naredi svojo revizijo, 
da reviziji primerjamo in da 
se dogovorimo za sanacijo 
ugotovljenih napak, še 
letos."

Katere so najbolj kritične 
točke?
"Predvsem je kanalizacija 
zgrajena samo delno in 
pomanjkljivo, zato jo bo tre-
ba sanirati ter zgraditi precej 
novih odsekov. Med največji-
mi je gotovo Vršiška cesta, to 
je iz Jasne do Porentovega 
doma – investicija je ocenje-
na na 400 do 500 tisoč evrov 
– gradnje pa se bomo morali 
lotiti v kratkem. Smo pa zelo 
veseli, da je rok, v katerem 
mora biti ves sistem zgrajen, 
država z leta 2017 podaljšala 
na 2021. Slednjega bomo, 
mislim, lahko ujeli brez kre-
ditiranja."

Ste se že dogovorili o tem, 
kdo je odgovoren za sanaci-
jo slabo delujočih odsekov 
kanalizacije?
"Ni se nam še uspelo dogo-
voriti o škodi in o sanaciji, ki 
iz tega sledi, to je še odprto, 
a kljub vsemu: vesel sem, da 
kanalizacijski sistem 1. julija 
prehaja v roke občine, pos-
redno komunale, ki bo kot 
lastnik upravljala s siste-
mom kot dober gospodar. 
Za občane to pomeni boljšo 
storitev in dostopnejši ser-
vis, zaradi pričakovanega 
zmanjšanja koncesijskih 
dajatev in stroškov vzdrževa-
nja, ki so bili doslej zelo 

visoki, pa se posledično 
nadejamo tudi za nekaj 
odstotkov nižjo številko na 
položnicah občanov."

Zaradi prevzema kanaliza-
cijskega sistema se je spre-
minjala tudi organizacijo 
javnega podjetja Komunala.
"Seveda, s 1. julijem mora-
mo zagotoviti določeno šte-
vilo delovnih mest za novi 
del, ki se pripoji javnemu 
podjetju. Predvideno je, da 
se v začetku na novo zapos-
lijo trije delavci, pogojno še 
eden, odvisno od potreb."

Na zadnji seji občinskega 
sveta ste sprejeli tretji reba-
lans proračuna. Ali njegovo 
izvrševanje sicer teče po 
načrtih?
"Pri zadnjem rebalansu je 
šlo predvsem za nekaj manj-
ših prerazporeditev sredstev 
med postavkami, sicer pa 
izvajanje proračuna teče po 
načrtih. Projekti so v teku: v 
Mojstrani se začenja grad-
nja počivališča in vstopne 
točke Topolino z mostom, 
počivališčem in informacij-

sko točko, prav tako v Mojs-
trani že teče gradnja vaške-
ga trga in pločnika. Računa-
mo, da bo končan konec 
avgusta. Zaključuje se grad-
nja skalnjaka s prostorom 
doživetij pred Slovenskim 
planinskim muzejem, ki jo 
vodi in financira občina."

Planinski muzej torej ostaja 
pod okriljem Gornjesavske-
ga muzeja Jesenice in ga ne 
bo prevzela država, kot je 
bilo pred časom načrtova-
no?
"Ne, država muzeja nikakor 
noče vzeti pod svoje okrilje, 
mi pa moramo zaradi veli-
kih stroškov – več kot 150 
tisoč evrov letno gre iz 
občinskega proračuna za 
muzej v Mojstrani – dodaja-
ti nove vsebine. V muzej 
bomo tako preselili turistič-
no-informacijski center in 
vodniško dejavnost, nad-
gradili bomo aktivnosti, 
dodali smo ferate, ki so zelo 
atraktivne in dobro obiska-
ne, sledita tako imenovani 
'escape room' s skalnjakom 
in botaničnim vrtom, poso-

dobili bomo trgovino in 
naredili nov informacijski 
pult, tako da bo prostor Slo-
venskega planinskega 
muzeja kombinacija vsega, 
kar Mojstrana ponuja – na 
enem mestu."

Nadaljujejo se tudi dela na 
Dovjem.
"Tako je, tam se pripravlja-
mo na preplastitev delov 
ceste v centru pri gasilskem 
domu, v prostorih nekdanje 
šole bomo izdelali tri občin-
ska stanovanja in stavbo v 
celoti obnovili; upamo, da že 
letos jeseni. Pred 14 dnevi 
smo dobili uporabno dovol-
jenje za vodohran Dovje. Na 
Belci smo zamenjali javno 
razsvetljavo, pripravljamo 
krajši pločnik, preplastili 
bomo del dovozne ceste. Na 
željo občanov smo ob vsto-
pu v kraj namestili tablo za 
hitrost, ki je bila v tem delu 
zelo problematična. Z zado-
voljstvom opažamo, da se je 
promet opazno umiril."

Veliko se dogaja tudi v Goz-
du - Martuljku.

"Klima v kraju je zelo pozi-
tivna. Odprt je nov kamp, 
občina na zemljišču naspro-
ti kampa, na Jezercih, prip-
ravlja teren za ureditev nara-
vnega kopališča velikosti tri 
tisoč kvadratnih metrov. To 
je, za primerjavo, polovica 
površine jezera Jasna. Jeze-
ro bo samočistilno, biološko 
kopališče. V Sloveniji so ga 
na ta pred dvema letoma 
način uredili v Radljah ob 
Dravi, njihove izkušnje so 
zelo pozitivne. V Avstriji je 
takšnih jezer že več kot sto, 
tehnologija pa je stara že tri-
deset let. Prepričan sem, da 
bo že kmalu to edina razum-
na različica kopališč pri nas, 
saj bodo običajni bazeni, 
kakršne poznamo danes, 
zaradi izjemno velikih vpli-
vov na okolje in posledičnih 
zahtev po čiščenju klorirane 
vode pred odvajanjem enos-
tavno predragi za vzdrževa-
nje."

V Martuljku se bo vendarle 
gradil tudi pločnik?
"Denar za pločnik je v prora-
čunu rezerviran. Dobili smo 
zagotovilo, da bo država 
jeseni izvedla sanacijo ceste 
s pločnikom. Na ministrstvu 
za infrastrukturo so nam to 
obljubili in pričakujem, da 
se bodo obljube držali. Sicer 
pa smo v letošnjem letu 
sofinancirali izgradnjo ceste 
v Radovni – od Psnaka do 
zgradbe TNP ter javno raz-
svetljavo na območju te ces-
te; investicija je bila vredna 
38 tisoč evrov. Uredili smo 
tudi nekaj drugih, manjših 
odsekov cest."

Kaj je v načrtu za Kranjsko 
Goro in Podkoren?
"Sanacija prekrasnega trga 
in večine dotrajanih cest v 
Podkorenu, meteorne sana-
cije, opornih zidov – in če 
pridobimo dovoljenje za 
obnovo starega gasilskega 
doma, izvedba še v letoš-
njem letu. Finance so v pro-
računu že rezervirane. Okoli 
dvesto let staro stavbo, ki je 
bila nekoč gasilski dom, bi 
radi sanirali za potrebe kul-
turnega društva, agrarne 
skupnosti in pisarno krajev-
ne skupnosti. Prostora je 

ravno dovolj prav za to. V 
Kranjski Gori zaključujemo 
s sanacijo podaljška glavne-
ga trga do Pristavca, dobili 
bomo tudi nov oder za prire-
ditve. Dokončno bomo ure-
dili Jasno, kjer bomo uredili 
poti za knajpanje ter ležalne 
ploščadi in dodali nekaj 
otroških igral. Za jesen pa je 
v načrtu sanacija ceste skozi 
vso Kranjsko Goro, od uvoza 
pri Kompasu pa do Leka. 
Pogodba v višini 350 tisoč 
evrov je že podpisana. Sana-
cija ceste poteka tudi v Rate-
čah, od gasilskega doma do 
glavne ceste. Letos bomo 
uredili še avtobusno postajo 
in objekt v lasti občine zra-
ven vrtca. Država bo ob tem 
preplastila cesto Planica–
Rateče, mi pa bomo sofi-
nancirali dela pri izdelavi 
krožišč."

Destinacija Kranjska Gora 
je na letošnjo poletno sezo-
no dobro pripravljena. Kaj 
pričakujete?
"Najprej lepo vreme, od tega 
smo pri nas res zelo odvisni. 
Sicer pa smo na poletno 
sezono zares dobro priprav-
ljeni. Pričakujem, da bomo 
maksimalno delali na tem, 
da čim bolj uredimo celo 
občino, da gostje dobijo 
občutek, da so zaželeni. Lju-
dje se morajo zavedati, kako 
pomembna sta topel stisk 
roke in prijazna beseda, vča-
sih več kot vse drugo. Trudi-
mo z izobraževanjem turis-
tičnih delavcev; Turizem 
Kranjska Gora z novim vod-
stvom aktivno deluje v sme-
ri povezovanja in združeva-
nja gospodarskih subjektov 
v kraju, jih motivira in skuša 
čim bolj vključevati v vsa 
dogajanja na destinaciji, od 
skupnih zabavnih in kulina-
ričnih dogodkov, promocij-
skih akcij doma in po svetu 
do skupnega vključevanja v 
lastniške strukture."
Župan je ob koncu pogovo-
ra vsem občanom, pred-
vsem pa otrokom in mladi-
ni, zaželel čim več lepih 
počitniških doživetij, tistim, 
ki v občini služijo kruh v 
turizmu, pa čim več 
zadovolj nih in nasmejanih 
gostov.

Urejeni kraji, zaželeni gostje
Pred začetkom glavne poletne turistične sezone smo se z županom Janezom Hrovatom pogovarjali o glavnih dosežkih prve polovice letošnjega leta in o 
načrtih za naprej. V teku so številni projekti, na poletje je Kranjska Gora dobro pripravljena. Župan veliko pričakuje od povezovanja na področju turizma. 

Janez Hrovat, župan občine Kranjska Gora / Foto: Gorazd Kavčič

Pokličite nas!  
Pomagali vam bomo. 
 

 

Imate težave z računalnikom?
Brezplačno ga lahko prevzamemo

pri vas v popravilo. 
Brezplačne prevoze organiziramo 1x tedensko na področju

Zgornjesavske doline. Samo popravilo plača stranka.

 prenosni računalniki, osnovne plošče, displeji,
 namizni računalniki, strežniki
 tiskalniki, monitorji, telefaksi,

 računalniške mreže in internet,
 čiščenje računalniških virusov

 protivirusni program F-secure
 nadgradnje računalnikov

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si

Marjana Ahačič

Zgornjegorenjski območni 
odbor Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo in Občina Kranj-
ska Gora sta teden dni pred 
dnevom državnosti pripravila 
tradicionalno slovesnost pri 
spominskem obeležju na 
nekdanjem mejnem preho-
du Rateče. Slavnostni govor-
nik na prireditvi ob 25-letnici 
samostojne Slovenije je bil 

Andrej Žemva, v času osa-
mosvojitve Slovenije koman-
dir policijske postaje v Rate-
čah. »Spominjam se takrat-
nih časov na mejnem preho-
du Rateče. Skupaj s teritorial-
no obrambo nam je uspelo 
držati vajeti v svojih rokah, da 
so se enote nasprotnika pre-
dale ter brez boja in žrtev 
zapustile naše kraje.« Zbrane 
na slovestnosti je pozdravil 
tudi župan Janez Hrovat.

Spominsko srečanje 
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Marjana Ahačič

Kaj je tisto, zaradi česar ste 
bili tako uspešni v osnovni 
šoli?
Leto: "Poslušanje v šoli, delo 
in splošna razgledanost."
Ana: "Zaradi rednega tre-
ninga sem dobila delovne 
navade. Ko sem prišla iz 
šole, sem naredila nalogo, 
potem pa je sledil trening. Z 
zmanjšanjem števila trenin-
gov se je zmanjšala tudi 
učna kondicija."
Maj: "V bistvu nič posebne-
ga: organiziranost, redno 
delo in ponavljanje dan ali 
dva pred testom/spraševan-
jem."
Jakob: "Odločnost, vztraj-
nost in jasen cilj."

Kateri je bil vaš najljubši 
predmet in zakaj?
Leto: "Vsi predmeti so mi 
bili všeč, le nekateri učitelji 
malo manj. Rada izvem 
nove stvari, se kaj dodatnega 
naučim."
Ana: "Kemija in matemati-
ka, ker nikoli nisem porabi-
la toliko časa za učenje, saj 
sem ju razumela."
Maj: "Poleg športne vzgoje 
mi je bil najljubši predmet 
angleščina, ker mi res leži 
in se rad učim jezikov."
Jakob: "Geografija. Snov je 
bila zelo zanimiva, spozna-
vali smo svet, ljudi, pokraji-
ne in različne znamenitosti. 

Predmet zajema več podro-
čij, omogoča zelo razgibano 
delo. Imeli pa smo tudi 
super učiteljico."

Kaj bi v osnovni šoli spre-
menili, če bi imeli možnost?
Leto: "Rada imam ekskurzi-
je, ki bi jih lahko bilo včasih 
več; nekateri učitelji bi 
morali bolje razložiti snov, 
biti bolj zavzeti pri delu in 
upoštevati predloge nas, 
učencev."
Ana: "Izboljšala bi odnose v 
šoli in povečala bi število 
izbranih športov."
Maj: "Da se naravoslovje ne 
razdeli na kemijo, biologijo 
in fiziko, da bi imeli malo 
daljše odmore in še spreme-
nil bi način ocenjevanja pri 
likovni in glasbeni vzgoji, 
ker nekateri za to so nadar-
jeni, nekateri pa pač ne."
Jakob: "Šola mi je všeč taka, 
kot je, mogoče bi se morali 
učiti bolj življenjske stvari, 
več uporabljati znanje v pra-
ksi …"

Kako preživljate prosti čas 
med šolskim letom?
Leto: "Večinoma v glasbe-
ni šoli, saj plešem balet in 
igram harfo. Seveda pa se 
najde čas tudi za prijatel-
je."
Ana: "Med šolskim letom 
nisem imela veliko prostega 
časa, saj sem imela veliko 
smučarskih treningov."

Maj: "Ga ni prav veliko zara-
di treningov, ko pa imam 
čas, grem ven s prijatelji."
Jakob: "Letos ga je bilo bolj 
malo, ker sem se moral res 
veliko učiti. Rad grem v 
naravo, družim se s prijatel-
ji, veliko veselje pa mi pred-
stavljajo živali."

Kako boste preživeli počitni-
ce?
Leto: "Šla bom na morje, na 
poletni baletni seminar, na 
tabor, kjer se bom usposobi-
la za mladega nadzornika 
TNP. Počitnice bodo tudi 
delovne, saj se pripravljam 
za tekmovanje, ki bo konec 
oktobra. Skratka, ne bo mi 
dolgčas."
Ana: "Počitnice bom preži-
vela z družino in prijatelji. Z 
družino bomo najprej odšli 
na morje, po tem pa bomo 
imeli oratorij, kjer bom 
sodelovala kot animatorka. 
Preostali del počitnic pa se 
bom družila s prijatelji. 
Seveda pa ne bo šlo brez 
športnih aktivnosti."
Maj: "Na začetku grem na 
morje, potem bom doma in 
se družil s prijatelji, proti 
avgustu pa se že začnejo tre-
ningi."
Jakob: "Z družino gremo 
kmalu na morje, za naprej 
pa še ne vem. Najbrž bom 
veliko zunaj, v naravi. 
Upam, da bo lepo, sončno 
poletje."

V katero srednjo šolo ste se 
vpisali? Se je veselite?
Leto: "Vpisala sem se na 
Konservatorij za glasbo in 
balet Maribor, na umetniš-
ko gimnazijo, smer harfa. 
Ja, se zelo veselim novega 
okolja, novih sošolcev, pro-
fesorjev …"
Ana: "Vpisala sem bom v 
gimnazijo Želimlje. Navdu-
šila me je prijateljica Neža 
Jakelj. Seveda se je veselim, 
saj je poleg vsega znanja 
gimnazija znana tudi po 
pozitivnih odnosih – tako 
med dijaki kot učitelji."
Maj: "Na Gimnazijo Moste v 
Ljubljani; veselim se je, ker 
rad spoznavam nove ljudi in 
okolje."
Jakob: "Vpisal sem se na 
Gimnazijo Jesenice. Vese-
lim se nove šole, prijateljev, 
spremembe okolja ... Mis-
lim, da se bom imel lepo."

Kje se vidite čez deset let?
Leto: "V tujini, upam, da na 
kakšnem velikem koncert-
nem odru."
Ana: "Nisem še čisto prepriča-
na, ampak upam, da bo tehni-
ška smer in dobra družba."
Maj: "Upam, da v profesio-
nalni košarki, če pa to ne 
uspe, pa še ne vem."
Jakob: "To je kar dolgo 
obdobje … Dokončal bom 
študij na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani (geografija) in 
iskal zaposlitev."

Z voljo v nove izzive
Štiri od šestnajstih najuspešnejših devetošolcev, ki so se sredi junija udeležili sprejema pri županu, 
smo povprašali, kje vidijo glavne razloge za svoj uspeh, kakšni so njihovi spomini na osnovno šolo in 
kakšna so njihova pričakovanja za naprej. Leto Križanič Žorž in Maj Dušanić sta devet let obiskovala 
Osnovno šolo 16. december Mojstrana, Ana Vidic in Jakob Novak pa Osnovno šolo Josipa Vandota 
Kranjska Gora.

Leto Križanič Žorž / Foto: Gorazd Kavčič Ana Vidic / Foto: Gorazd Kavčič

Maj Dušanić / Foto: Gorazd Kavčič Jakob Novak / Foto: Gorazd Kavčič

V soboto, 30. julija 2016, se bomo s spominsko slovesnostjo 
ob stoletnici Ruske kapelice poklonili spominu na tragično 
umrle ujetnike, vojake carske Rusije, ki so na vršiških strmi
nah ob gradnji ceste izgubili svoja življenja. Organizatorji 
spominskih slovesnosti Občina Kranjska Gora, Veleposla
ništvo Ruske federacije, Društvo Slovenija Rusija ter Funda
cija 'Russkiy mir' smo ob letošnjem jubileju počaščeni, da 
je na povabilo častnega pokrovitelja slovesnosti, predsed
nika Republike Slovenije Boruta Pahorja, svojo udeležbo 
potrdil predsednik Ruske federacije Vladimir Putin.
Visoki obisk pomeni za vse, ki bi se želeli udeležiti sloves
nosti, poseben protokol in skupaj s pristojnimi službami si 
prizadevamo, da bi bil akreditacijski postopek za vse obis
kovalce čim manj obremenjujoč. 
Udeležba na spominski slovesnosti bo mogoča le s 
predhodno prijavo, saj se brez akreditacije in uradnega 
vabila slovesnosti ni moč udeležiti. Akreditirati se je bilo 
možno do 30. 6. 2016 in občane smo o tej možnosti obve
ščali prek sredstev javnega obveščanja (Radio Triglav, ATM, 
spletna stran, FB, 24 ur, Pop TV idr.). Le akreditirani obisko
valci se bodo na prireditveni prostor lahko odpravili z 
organiziranim prevozom, avtobusi, ki bodo vozili že od 
ranega jutra. Vozni red bomo objavili naknadno. Obisk pri
reditve z osebnim avtomobilom ne bo mogoč.
Visoki obisk zagotovo pomeni veliko čast, vendar pa 
pomeni tudi velik organizacijski zalogaj in posebne varnos
tne ukrepe. Tako smo bili obveščeni, da bo cesta v Zgornje
savsko dolino in čez Vršič v času obiska predsednika Ruske 
federacije zaprta za ves promet, in občane prosimo, da v 
tem času ne načrtujejo poti v smeri Jesenic ali Vršiča. Pos
krbljeno bo za nujne zdravstvene primere in morebitni 
prevoz v bolnišnico na Jesenice ter druge intervencije. 
Takoj ko bomo razpolagali z več informacijami o zapori 
ceste, voznih redih avtobusov in drugih podrobnostih in 
posebnostih, bomo občane obveščali po radiu, lokalni 
televiziji in spletnih straneh. 
Občanom in obiskovalcem Kranjske Gore se že vnaprej 
zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje, saj bomo 
30. julija 2016 gostili predsednika Ruske federacije, kar je 
vsekakor velikega promocijskega pomena za naše lepe 
kraje.

Občina Kranjska Gora

POSEBNO OBVESTILO  
ZA OBČANE
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Delež je 
družba RRC, sicer že večin-
ska lastnica Žičnic Vogel, 
kupila na dražbi dveh pod-
jetij v stečaju, GTC Kope in 
Rikom; obe sta imeli v Žični-
cah Kranjska Gora po nekaj 
manj kot dvajsetodstotni las-
tniški delež. Družba je tako 
postala največji posamič-
ni lastnik v podjetju, kjer 
ima 29-odstotno lastništvo 
tudi družba Skiways, ki se je 
prav tako udeležila dražbe. 
V Kranjski Gori veliko pri-
čakujejo od novih lastnikov. 
"Imamo dober občutek, ker 
že na Voglu lahko vidimo, da 
se lastniki trudijo stvari zape-
ljati v pravo smer," je nakup 
komentiral župan Janez 
Hrovat. "Pričakujemo, da 

bodo delali čim bolje, da se 
bodo posodabljali, mi pa jim 
bomo pri tem nudili maksi-
malno podporo. Tako v pro-
storskih načrtih kot z gospo-
darstvom, ki jim bo zagotovo 
stopilo naproti," pravi Hro-
vat, ki si, vse odkar je pre-
vzel vodenje občine, priza-
deva, da bi v Kranjski Gori 
na noge postavil tri ključ-
ne komponente, ki jih sodo-
ben turistični center po nje-
govem potrebuje: kopališ-
če, kamp in žičnice. »Kamp 
v Martuljku nam je končno 
uspelo urediti, z Jasno, alp-
skim, hladnim, divjim kopa-
liščem smo na pol poti, saj 
podobnega načrtujemo tudi 
v Martuljku, z novim lastniš-
tvom Žičnic pa je tudi zasve-
tila luč na koncu še enega 
tunela.«

Novo lastništvo Žičnic

Ljubljanska družba RRC, ki je v lasti avstralskega 
Slovenca Anthonyja Tomažina, je na dražbi 
kupila skoraj štiridesetodstotni delež v družbi 
RTC žičnice Kranjska Gora. 
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POLETNO 
SANKALIŠCE
BESNA PEHTA

Dobrodošli na 
»ORIENTACIJSKI 
DOGODIVŠCINI POD 
VITRANCEM«

TEMATSKI ORIENTACIJSKI 
PARK KRANJSKA GORA

Novo 

New

popust na poletno sankališče 
na podlagi priloženega letaka.
Popust velja do 30.09.2016

-10%

RTC Žičnice Kranjska Gora

Marjana Ahačič

Tudi na Občini Kranjska 
Gora so pripravili sprejem za 
najboljše učence, ki so letos 
zaključili osnovno šolo. 
Župan Janez Hrovat je v sre-
do pozdravil in s knjižnim 
darilom nagradil devet učen-
cev Osnovne šole Josipa 
Vandota Kranjska Gora in 
sedem iz Osnovne šole 16. 
decembra Mojstrana. Spre-
jem s kratkim kulturnim 
programom in pogostitvijo 
za učence, starše, razrednike 
in ravnateljici so letos prvič 
pripravili v novem Ljudskem 
domu v Kranjski Gori, priz-
nanja in knjigo Svetovni 
zakladi s posvetilom "Ne 
pozabite, da so čudovite stva-
ri, ki se jih učite v šolah, delo 
mnogih generacij. Vse to 
znanje, ki vam je položeno v 
roke, je dediščina, ki jo spoš-
tujte, jo bogatite in nekega 
dne zvesto prenesite na svoje 
otroke. (Albert Einstein)" pa 
so letos prejeli: Maša Gasar, 
Ana Kanalec, Jan Lupše, 

Jakob Novak, Jan Oblak, 
Luka Podlipnik, Urh Robič, 
Meta Slivnik in Ana Vidic iz 
OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora ter Manja Čepelnik, 
Maj Dušanič, Leto Križanič 
Žorž, Karla Pernek, Katja 
Smolej, Pia Soklič in Patricia 
Županovič iz OŠ 16. decem-
ber Mojstrana.
»Ponosen sem. Verjamem, 
da se boste s pridnostjo, 
ustvarjalnostjo in prizadev-
nostjo ter vsem, kar je najbo-
ljšega v vas, dokazovali tudi 
pri nadaljnjem šolanju in v 
življenju nasploh,« je učence 
nagovoril župan Janez Hro-
vat in jim zaželel vse dobro 
na novi življenjski poti. 
"Generacija, ki prihaja, je 
prava, ve, kaj hoče. Mladi se 
zavedajo, da je velikokrat v 
življenju pomembno, da 
delaš tisto, kar te veseli, ne le 
tisto, kar piše v zdaj tako 
popularnih CV-jih. Zelo lepo 
bi bilo, če bi bili vsi ti naši 
najuspešnejši učenci in 
učenke še naprej tako uspeš-
ni in ponosni na kraje, iz 

katerih prihajajo. Ne bo jim 
treba dvakrat razlagati, od 
kod so, Kranjsko Goro poz-
najo ljudje širom Slovenije 
in še dlje. Verjamem, da 

bodo mladi, ki odhajajo na 
šolanje po vsej Sloveniji, 
ponosni in pravi ambasadorji 
naše dežele," je še dejal 
župan in izrazil upanje, da se 

kateri od teh najuspešnejših 
učencev po končanem šolan-
ju vrne na delo v domače kra-
je. "Generacije se menjajo, 
vedno več potreb je tudi v 

naših krajih po kadrih, ki 
bodo tako v turizmu kot v ter-
ciarnih dejavnostih zapolnili 
delovna mesta tistih, ki se 
bomo z leti počasi umikali."

Čestitke in dobre želje
Najuspešnejši učenci iz dveh osnovnih šol v občini Kranjska Gora, OŠ Josipa Vandota in OŠ 16. decembra Mojstrana, so bili sredi junija povabljeni na 
sprejem pri županu Janezu Hrovatu.

Sprejem za najuspešnejše učence obeh osnovnih šol je župan Janez Horvat letos prvič pripravil v Ljudskem domu. 
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Marjana Ahačič

Sredi junija je javno podjetje 
Komunala Kranjska Gora 
praznovalo 20-letnico delo-
vanja, ki so jo obeležili z 
dnevom odprtih vrat. "Že 
leta 1995 je ob razdružitvi 
občine Jesenice takratni 
župan Jože Kotnik z občin-
skim svetom in upravo spre-
jel odločitev, da Kranjska 
Gora kot turistična destina-
cija potrebuje svoje komu-
nalno podjetje," se je v zgo-
dovino ozrla sedanja direkto-
rica Henrika Zupan. "Podje-
tje je začelo z delovanjem 1. 
1. 1996 pod vodstvom Mira 
Kosmača. Začeli smo z dela-
vci in opremo, ki nam je pri-
padla po delitveni bilanci. Po 
občini Kranjska Gora smo 
delovali na petih različnih 

lokacijah, vse prostore smo 
imeli v najemu. Postopoma 
so se nam pridružili novi 
sodelavci, preudarno smo se 
opremljali in nato preselili v 
prve skupne prostore v Logu, 
ki pa smo jih ravno tako 
imeli v najemu.
Delovanje podjetja v urba-
nem okolju je bilo moteče, 
zato sem zelo vesela, da 
nam je lastnika uspelo pre-
pričati, da smo pristopili k 
izgradnji komunalne baze 
tukaj, na Tabrah."
Uspehov, pravi Zupanova, 
se je v vseh teh letih nabralo 
kar precej. "Na področju 
ravnanja z odpadki smo uki-
nili skupne zabojnike po 
naseljih, ki so kazili videz 
naše občine. Vzpostavili 
smo sistem ločenega zbira-
nja odpadkov, postavili eko-

loške otoke, ki so bili opaže-
ni tudi drugod. Ob izgradnji 
komunalne baze smo posta-
vili še zbirni center, kjer 
imajo občani možnost odda-
janja različnih vrst odpad-
kov, po nekaj letih pa je zra-
sla še kompostarna za zbira-
nje zelenega vrtnega odpa-
da. Na področju oskrbe s 
pitno vodo smo skupaj z 
občino poskrbeli za postop-
no obnovo vodohranov in 
cevovodov, vse vodne vire 
imamo pod daljinskim nad-
zorom. Na področju urejan-
ja pokopališč skrbimo za 
urejenost vseh pokopališč in 
objektov poslovilnih vežic v 
občini. V zadnjih nekaj letih 
smo objekte poslovilnih 
vežic obnovili in na novo 
opremili. Na področju vzdr-
ževanja cest in zelenih povr-
šin imamo vzdrževan in pri-
merno opremljen vozni 
park, s katerim sodelavci 
skrbijo za urejenost cest in 
drugih površin tako v let-
nem kot v zimskem času," 
je povedala Henrika Zupan, 
ki je, kot pravi, zadovoljna, 
da je Komunala Kranjska 
Gora družbeno odgovorno 
podjetje, ki bo še naprej skr-
belo za varno in zdravo 
naravno ter družbeno okol-
je, omogočalo kakovostne in 
trajnostno naravnane storit-
ve za primerno ceno in ure-
sničevalo potrebe in priča-
kovanja naših uporabnikov 
in drugih ključnih déležni-
kov.

Dvajset let Komunale 
Kranjska Gora

Zaposleni na Komunali Kranjska Gora so dobra ekipa, brez 
katere podjetje ne bi bilo tako uspešno, kot je, je na dnevu 
odprtih vrat poudarila direktorica Henrika Zupan.
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Tik pred začetkom poletne turistične sezone so v Mojstrani 
poskrbeli za urejenost kraja in okolice. Tako so na deponijo 
odpeljali kar okoli dvesto kubičnih metrov vejevja, ki so ga 
porezali ob cestah proti Peričniku in v Radovno. Kot je pove-
dal podžupan Kranjske Gore, sicer domačin Blaž Knific, so 
na zaraščene poti posebej opozorili domačini na jesenskih 
zborih krajanov. »Zadovoljen sem, da smo jim na občini 
lahko prisluhnili in cesti v sodelovanju z Gorenjsko gradbe-
no družbo uredili tako, da sta varni in tudi prijetni na pogled 
pa tudi očiščeni potoki so sedaj bolj propustni.« je dejal 
Knific, zadovoljen, da so lahko ustregli na zboru krajanov 
izraženi želji, da se krajevne ceste primerno uredijo. "Stre-
mimo k temu, da uresničimo čim več pobud občanov. Ena 
takšnih je bila pobuda za umestitev prikazovalnika hitrosti 
na Belci, kjer se je, odkar stoji pred naseljem, promet bistve-
no umiril. 

Počistili veje, uredili poti

Cesto iz Mojstrane v Radovno so očistili zaraščenega 
vejevja.

Na Komunali Kranjska Gora opozarjajo, da se kljub števil-
nim opozorilom in vsesplošnemu obveščanju o ločevanju 
odpadkov še vedno vse prevečkrat, sploh ob koncih tedna 
na počivališčih, srečujejo z napačno odloženimi odpadki. 
"Odgovorno ravnanje z odpadki je eden bistvenih dejavni-
kov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj pravilnega ločevanja 
je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje 
deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden 
izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali upora-
bne surovine, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje, 
tako doma kot na ekoloških otokih," opozarjajo. Kosovne, 
nevarne in druge specifične odpadke, ki jih ni možno odlo-
žiti v hišni zabojnik, lahko vedno brezplačno oddate na zbir-
nem centru. "Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki nas 
zavezuje k ločevanju na kraju njihovega nastanka, hkrati pa 
je to najmanj, kar lahko storimo za urejen kraj in ohranitev 
okolja, še opozarjajo. "Vsak posameznik je odgovoren za 
pravilno oddajanje svojih odpadkov v ustreznih zabojnikih. 
Urniki odvoza posameznih odpadkov so objavljeni na naši 
spletni strani www.komunala-kg.si."

Še vedno divja odlagališča odpadkov

Divja odlagališča so odraz neodgovornega ravnanja 
posameznikov. Poskrbimo, da takšnih prizorov ne bo več.

Tatjana Perovšek

Ko se peljete skozi Rute, se 
vam pred znamenitim 
betonskim mostom, ki preči 
Savo Dolinko, odpre pogled 
na veličastni oder Martulj-
kove skupine, iz katerega se 
proti nebu dvigajo mogočni 
in divji vrhovi. Globoko v 
dolini, kjer se hudourne 
vode umirijo, kjer se razpro-
stirajo travniki in bohoti 
gorsko cvetje in vstopimo v 
Triglavski narodni park, se 
razprostira gozdna učna pot 
Rute in prijeten skalnjak z 
alpskim cvetjem. Gozd je 
vseskozi tesno povezan z 
življenjem domačinov. 
Gozd je drevo in grmovje, 
gozd je podrast in goba, 
gozd je roža in mah, ki 
požene iz tal. Gozd je maj-
hen zajček, sloka srna ali 
zvita lisica, ki tiho stopa 
med vejevjem. Gozd je člo-
vek, njegovo življenje, boj in 
vztrajnost. 
Učna pot Rute je bila odprta 
novembra 2014 in je plod 
dela Planinskega društva 
Gozd Martuljk v sodelovan-
ju s TNP in finančno pomo-
čjo Občine Kranjska Gora. 
Poteka po gozdni cesti ob 
levem bregu potoka Martul-
jek. Začne se s skalnjakom, 
dolga je dober kilometer. 
Posamezno drevo ali grm 
ter tudi cvetje v skalnjaku je 
opremljeno s tablico, ki ima 
prepoznaven logotip in 
napisano ime vrste. 
Skrb za skalnjak in vzdrže-
vanje je prevzel Odsek za 
varstvo narave v okviru PD 
Gozd Martuljk, ki ga vodi 
Andreja Noč. Skupaj z osta-
limi člani skrbijo za ureje-
nost skalnjaka in poti, nasa-
ditev in označevanje novih 
rastlin in dreves, prevzeli pa 
so tudi odgovornost za ohra-
nitev zaščitene gorske orhi-
deje, ki raste tukaj ob pla-
ninskih poteh in ob bregu 
potoka ter je zato tudi več-
krat žrtev človeškega pohle-
pa in vandalizma. V skalnja-
ku je tudi tabla s slikami in 
opisom lepega čeveljca, kot 
pravimo tej vrsti orhideje. 
"Odsek za varstvo gorske 
narave je bil ustanovljen leta 
2010, z namenom ohranja-
nja naravnih lepot in varstva 
okolja ter ozaveščanja ljudi. 
Gorsko cvetje, ki ga najde-
mo v našem okolju, je zelo 
raznoliko in živobarvno ter s 
svojo trdoživostjo privablja 
obiskovalce v naš čudoviti 
svet. Zato dajemo v Odseku 
velik poudarek izobraževan-
ju svojih članov, organizira-
mo poučna predavanja, 
občasno pa organiziramo 
tudi strokovne izlete. Tre-
nutno posvečamo veliko 
pozornosti dopolnitvi skal-

njaka in učne poti, ki ju želi-
mo ponuditi pohodnikom 
in ljubiteljem planin. Prav 
tako smo zelo aktivni tudi 
pri ohranjanju gorske orhi-
deje »lepi čeveljc«. Sodeluje-
mo tudi z medregijskim 
društvenim odborom," je 
povedala Andreja Noč.
"Lepi čeveljc je ena izmed 
najlepših orhidej v Evropi. V 
Gozdu - Martuljku je najve-
čje poznano območje uspe-
vanja te čudovite in ogrože-
ne vrste v Triglavskem naro-
dnem parku, najlepše cveto-
ve pogosto najdemo tik ob 
sprehajalnih poteh in ob 
strugi potoka. Tako so rastli-
ne izpostavljene trganju in 
izkopavanju kot tudi odna-
šanju s strani naraslih voda. 
V času cvetenja člani odbora 
organiziramo poostren nad-
zor, obhode rastišč in evi-
dentiranje sprememb. Pri 
tem sodeluje tudi nadzornik 
TNP in postaja policije 
Kranjska Gora. Strokovno 
delo opravlja TNP v okviru 
projekta »Ohranitveni ukre-
pi za orhidejo lepi čeveljc v 
naselju Gozd - Martuljek«, 
ki se je začel avgusta 2014.
Ko si ogledamo vse rožice v 
skalnjaku in se napolnimo z 
vonjem cvetov in trav, nas 
stezica vabi v prijeten hlad 
gozda ob glasni pesmi poto-
ka Martuljek. Spremljajo 
nas različna drevesa, oprem-
ljena s tablicami in imeni. 
Tu najdemo listavce, iglavce 
pa tudi rušje. Nekatere vrste 
so značilne prav za Julijce, 
nekatere pa so se že udoma-
čile na peščenih in vlažnih 
tleh."
Velik poznavalec gozda je 
Alojz Mertelj, po domače 
Smolejev Lojz, po rodu 
Srjan, po poklicu gozdar, 
vse življenje zaprisežen 
naravi, s katero je v neneh-
nem stiku, veteran med pla-
ninci in tudi član Odseka za 
varstvo narave. "Ni nam vse-
eno za čudovite kotičke naše 
gorske narave, za rastline in 
živali, ki v tem okolju najde-
jo svoje zatočišče. Na izletih 
po Sloveniji smo si ogledo-
vali tudi učne poti. Med 
ogledovanjem gozdne učne 
poti v Radovljici se nam je 
porodila ideja, da nekaj 
podobnega lahko naredimo 
tudi pri nas in tako vsaj del 
svoje čudovite narave poka-
žemo pohodnikom in pred-
vsem otrokom."
V prihodnje želijo predvsem 
vzdrževati to, kar so že nare-
dili. "V skalnjaku bi radi 
zasadili še kar nekaj cvetja, 
ki je značilno za naše kraje, 
tudi kakšno drevesno vrsto 
bi še dodali. Namestili bomo 
nekaj valilnic in naredili 
hotel za žuželke. Prav tako 
bi radi speljali del potoka 

Martuljek na učno pot in 
postavili mlinčke. Znotraj 
učne poti je tudi kopišče, 
kjer namerava Društvo 
oglarjev Rute postaviti šeste-
rokotni nastrešek. Idej je še 
kar nekaj pa tudi volje nam 
ne zmanjka."
Gozdna učna pot nas pripe-
lje do mostu čez potok Mar-
tuljek. Tu se začne njegova 
mogočna in slikovita sotes-
ka, skozi katero je planinsko 
društvo skupaj z vaščani, 
prostovoljci in v sodelovanju 
z Občino Kranjska Gora 
lepo in varno obnovilo razgi-
bano planinsko pot. Če se 
usmerimo levo, gremo čez 
most in pot nas pripelje naj-
prej do prvega Martruljkove-
ga slapa, malo višje pa do 
Jasenja. Na planini Jasenje 
je Finžgarjeva kapelica, kjer 
je naš pisatelj večkrat pose-
dal in iskal svoj notranji 
mir. Še danes je kapelica 

zelo obiskana, poleg je tudi 
spomenik ponesrečenim v 
gorah. Vsako leto je 15. avgu-
sta v kapeli tudi maša za 
ponesrečene planince.
Če pa se pred mostom obr-
nemo desno, bomo nadalje-
vali po gozdni učni poti in 
na svoji desni bomo opazili 
ograjen prostor z odprtim 
ognjiščem, kočo, krito z lub-
jem, in ostanke oglja. Če pa 
se boste na pot odpravili v 
avgustu, boste lahko sodelo-
vali tudi pri kuhanju oglja. 
Društvo oglarjev Rute nam-
reč vsako leto v avgustu pri-
pravi teden oglarjenja, v 
katerem slavnostno prižge 
velikansko kopo.
Od »kope« pot zavije v levo 
in pred nami se pojavita še 
dva zelo veličastna iglavca – 
smreka in macesen. Potem 
pridemo počasi do izhodiš-
ča, kjer zberemo svoje misli 
in vtise. 

Gozdna učna pot Rute
V Gozdu - Martuljku, po domače v Rutah, kroži anekdota, kako so se nekoč sestali zgornjesavski 
župniki in se prepirali, katera dolina do Julijcev je najlepša. Dovški župnik Aljaž je navijal za Vrata, 
kranjskogorski Kranjc za dolino Pišnice, rateški Lavtižar pa za Tamar. Na koncu so se sestali na 
znanem razgledišču na Srednjem Vrhu nad Rutami in se končno zedinili: Gozd Martuljek je najlepša 
dolina, ki vodi v Julijce.

Lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) je ena izmed najlepših 
orhidej v Evropi. V Gozdu - Martuljku je največje poznano 
območje uspevanja te ogrožene vrste v TNP. 

Skalnjak na začetku Gozdne učne poti Rute

Podobno so očistili tudi cesto proti Peričniku.
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Kot pravi Štravs Podlogarje-
va, se kampi dobro vključu-
jejo v osnovno vizijo razvoja 
slovenskega turizma, ki Slo-
venijo predstavlja kot zele-
no, aktivno in zdravo desti-
nacijo. "In je drugje, če ne v 
tem čudovitem, zelenem in 
zdravem okolju, le streljaj 
od slovenske kolesarske 
poti, bomo imeli kamp? 
Upam, da se bo tudi desti-
nacija kranjska gora priklju-
čila zeleni shemi slovenske-
ga turizma, ki je že prišla do 
velike, tudi mednarodne 
prepoznavnosti. Verjamem, 
da bo ta zeleni biser na 
obrobju TNP s čudovito 
panoramo veliko doprinesel 
k prepoznavnosti slovenske-
ga turizma."
Večanje prepoznavnosti si 
zaradi novega kampa obeta 
tudi občina Kranjska Gora. 
"Vesel sem, da je družba Hit 
prepoznala potencialno 
kakovost in lego kampa, ki 
je bil že v preteklosti velika 
kranjskogorska atraktivnost. 
Pozdravljam odločitev druž-
be, da je revitalizirala kapa-
citeto, ki je bila obsojena na 
propad in pripravljena na 
prodajo po enotah za trg 
nepremičnin. Potencial 
lokacije je izjemno ugoden; 
destinacijo povezuje daljin-
ska kolesarska pot, ki teče 
tik ob kampu, ta pa je ume-
ščen natančno v sredino 
naše občine. Prepričan sem, 
da se bo zgodba razvijala 
naprej, kamp pa bo v pove-
zavi s hotelom Špik pognal 
novo obdobje v turističnem 
razvoju Gozda Martuljka, ki 
je v zadnjem času po zaprtju 
kampa kar nekako stagniral. 
Verjamem, da se tu razvija 
uspešna zgodba, zato opti-
mistično gledam na razvoj 
Gozda Martuljka in celotne 
občine," je ob odprtju dejal 
župan Janez Hrovat.
»Ob ključnih izzivih, ki Sku-
pino Hit še čakajo na desti-
naciji Kranjska Gora, se 

investicijska priložnost in 
nadaljnja širitev dejavnosti 
družbe Hit Larix na neigral-
niške vsebine kažeta za pos-
lovno odgovorni odločitvi, ki 
bosta prispevali k ustvarjan-
ju novih sinergij tako na 
destinaciji kot tudi v Skupi-
ni Hit,« pa je meni Dimitrij 
Piciga, predsednik uprave 
družbe Hit. Skupina Hit je v 

lanskem letu prvič po devet-
ih letih kot skupina poslova-
la pozitivno in ustvarila več 
kot dva milijona evrov noči-
tev, je poudaril. "Skupina 
ustvari skoraj 500 tisoč 
nočitev, saj je naša usmeri-
tev zadnjih nekaj let tako 
imenovano stacionarno 
igralništvo: gostje, ki so 
nekoč za nekaj ur prišli v 

igralnico, skušamo danes 
zadržati najprej za eno noč, 
nato pa njihovo bivanje še 
podaljšati," je dejal Piciga in 
ob tem v skladu z omenjeno 
usmeritvijo napovedal načr-
tovano obnovo kranjskogor-
ske igralnice Korona; ena od 
variant temeljite obnove je, 
kot je dejal Piciga, tik pred 
dokončno potrditvijo.

1. stran

Kamp Špik je lociran na sredini občine Kranjska Gora, tik ob daljinski kolesarski poti in bo, 
kot je prepričan župan Janez Hrovat, pomembno vplival na razvoj turizma v občini. 

Pogled na Špikovo skupino predstavlja eno od najlepših vedut na svetu, zato me posebej 
veseli, da se je družba Hit Larix odločila, da obnovi kamp, poudarja Eva Štravs Podlogar. 
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Opening of a recently renovated camp Gozd Martuljek
Today, in Gozd Martuljek, after almost a decade at the place 
where it once was, an opening of a renovated a camp took 
place. The project was implemented by the company Hit Larix 
who    allocated more than 850 thousand euros, which repre-
sents the largest investment in the development of new tourist 
accommodation facilities in the municipality of Kranjska Gora 
this year. "Two hundred parcels stretching on three hectares of 
land will be available to a total of about six hundred guests. For 
now, we offer camping space for tents and campers and in 
autumn we are already planning an upgrade, namely a mobile 
home settlement, a central building with reception, indoor 
venue," highlighted Ernest Poženel, Director of Hit Larix. The 
Mayor of the municipality Kranjska Gora Janez Hrovat promi-
ses that the municipality will ensure such conditions that will 
enable the further development of tourism in Martuljek and its 
surroundings; the municipality plans to install landscaped 
climbing routes, like in Mojstrana where recently implemen-
ted, including in Srednji Vrh, to set natural pools in the imme-
diate vicinity of the camp and together with the state put a 
sidewalk through the Gozd – Martuljek settlement.

Eröffnung des erneuerten Campingplatzes in der 
Ortschaft Gozd Martuljek
Heute eröffneten sie in der Ortschaft Gozd – Martuljek nach 
fast einem Jahrzehnt den Campingplatz auf seinem alten Platz 
wieder.  Er wurde von der Gesellschaft Hit Larix errichtet, die 
für die Investition gute 850 Tausend Euro widmete, was die 
größte Investition in die Entwicklung neuer touristischen-Un-
terkunftskapazitäten in der Gemeinde Kranjska Gora in die-
sem Jahr ist. »Auf drei Hektar Fläche werden Gästen zweihun-
dert Parzellen für insgesamt fast sechshundert Gäste zur Ver-
fügung stehen. In diesem Augenblick werden wir auf dem 
Campingplatz den Platz für Zelte und Wohnmobile anbieten, 
im Herbst planen wir dagegen schon einen Aufbau, und zwar 
die Aufstellung von Mobilhäusern, eines Zentralobjektes mit 
Rezeption sowie eines bedeckten Veranstaltungsplatzes,« 
sagte Ernest Poženel, Direktor der Gesellschaft Hit Larix.  Der 
Bürgermeister von Kranjska Gora Janez Hrovat verspricht, 
dass die Gemeinde für die Bedingungen sorgen wird, die eine 
Weiterentwicklung des Tourismus in Martuljek und Umge-
bung ermöglichen werden; die Gemeinde plant so die Erric-
htung von geordneten Kletterwegen, ähnlich den kürzlich eröf-
fneten in Mojstrana, auch in Srednji Vrh, Errichtung des 
Naturbades in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes sowie 
zusammen mit dem Staat den Ausbau des Bürgersteiges 
durch die Ortschaft Gozd-Martuljek.

Aperto il campeggio rinnovato di Gozd Martuljek
Dopo quasi dieci anni è stato nuovamente aperto oggi a Gozd 
– Martuljek il campeggio che si trova nello stesso punto dove 
si trovava un tempo. L’ha organizzato la società Hit Larix, che 
ha dedicato all’investimento ben 850 mila euro, il che è l’inve-
stimento maggiore nello sviluppo di nuove capacità turistiche 
e di alloggio nel comune di Kranjska Gora in quest’anno. “Su 
tre ettari di superfici saranno a disposizione duecento particel-
le a circa seicento ospiti. Per ora nel campeggio offriremo un 
ambiente per le tende e i camper, ma già per l’autunno piani-
fichiamo miglioramenti, ovvero casette mobili, un edificio 
centrale con reception e un ambiente coperto per gli eventi,” 
ha dichiarato Ernest Poženel, il direttore della società Hit 
Larix. Il sindaco di Kranjska Gora Janez Hrovat promette che 
il comune provvederà a condizioni che permetteranno lo svi-
luppo successivo del turismo a Martuljek e nei dintorni; il 
comune sta così progettando la realizzazione di percorsi di 
arrampicata anche a Srednji Vrh, simili a quelli aperti poco 
tempo addietro a Mojstrana, uno stabilimento balneare natu-
rale nelle vicinanze immediate del campeggio e con la parte-
cipazione dello Stato la costruzione di un marciapiede attra-
verso Gozd – Martuljek.

Na Vanišah v Podkorenu so na praznično soboto, 25. junija, 
tudi letos uspešno izvedli tradicionalni nogometni turnir, ki 
se ga je udeležilo osem ekip. Turnir je odprl kranjskogorski 
župan Janez Hrovat, čigar obiska so bili zelo veseli. Kot je 
povedal predsednik Športnega društva Vaniše Samo Cuz-
nar, jim je letos celoten park na obrobju Podkorena že uspe-
lo lepo urediti, najbolj dejavna pa je kot tudi vsa leta poprej 
balinarska sekcija. Na voljo je tudi urejeno igrišče za odboj-
ko na mivki. Cuznar je sicer ob letošnjem turnirju posebej 
izpostavil dekleta, ki so se potrudila v kuhinji in poskrbela 
za okoli 150 lačnih ust.

Praznični turnir

Veselica "Pa damač'm v Rutah" bo v soboto, 2. julija, pri 
gasilskem domu v Gozdu - Martuljku. Za hrano, pijačo, 
otroško animacijo in veliko zabavnih trenutkov bodo poskr-
beli domačini, za dobro vzdušje pa od 19. ure Ansambel 
Saša Avsenika.

Vaška veselica v Rutah
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Mladi

Karmen Sluga

Jakob Novak: »Letos sem bil 
član izbirnega predmeta gle-
dališki klub, kjer smo prip-
ravili dve predstavi: Snegulj-
čico in predstavo o nenava-
dni živalski poroki. Govorila 
je o poroki med lisico in 
petelinom, kar je sporno 
zaradi mladičev, ki jih ne 
moreta imeti. Gledališki 
klub smo imeli enkrat na 
teden. Če bi bilo ur več, bi 
zagotovo še bolj naštudirali 
predstavi in lahko nastopili 
še kje drugje, ne le v šoli. 
Fantje smo bili le štirje, pre-
vladovala so dekleta, a smo 
vseeno lahko dobro delali.«
Maša Gasar: »Sodelovala 
sem na tekmovanju za Can-
karjevo priznanje, kjer je tre-
ba prebrati kar nekaj knjig. 
Na tekmovanju smo pisali 
spis, letošnja tema je bila 
drugačnost. Vesela sem, da 
sem osvojila srebrno Cankar-
jevo priznanje, saj zelo rada 
berem knjige. Najbolj prilju-
bljene knjige nimam, rada 
berem vse, posežem pa rada 
tudi po literaturi, ki mi jo pri-
poročajo drugi.« 
Luka Podlipnik: »Učenci 9. 
razreda smo sodelovali na 
natečaju za najboljše ljube-
zensko pismo, kjer smo 
dosegli prvo mesto. Naredi-
li smo dva metra dolgo 

umetnostno besedilo, ki 
smo ga napisali v kaligrafiji. 
Opisujemo, kako Valvazor 
ženi Rozinci piše ljubezen-
sko pismo. S sošolko Doro 
sva pismo predstavila v 
Preddvoru. Taki krožki so 
mi zelo všeč, ker se zelo 
povežemo, zabavamo in 
ustvarjamo.«
Dora Seršen: »Na gledališ-
kem krožku smo se imeli 
zelo lepo. Naredili smo Sne-
guljčico ter igro Petelin in 
lisica. Sneguljčica je nema 

predstava, a igranje ni bilo 
pretežko, saj vsebino predsta-
ve vsi poznamo in je ni bilo 
težko prikazati. Gledalci so 
sedeli na sredini telovadnice, 
mi pa smo hodili okoli njih 
in bilo je popolnoma drugače 
kot v gledališču. Ta predstava 
je bila tako za nas kot za 
občinstvo nekaj novega.« 
Meta Slivnik: »Osem učen-
cev nas je enkrat na mesec 
hodilo v Dom Viharnik v 
Kranjski Gori. S starostniki 
smo se veliko pogovarjali. 

Taka druženja se mi zdijo 
pomembna, ker je prav, da 
se različne generacije pove-
žejo. Najbolj so mi v spomi-
nu ostali pogovori o mamah. 
Povedali so nam, da so bili 
včasih drugačni časi in pos-
ledično tudi mame drugač-
ne. Enkrat sva jim s prijate-
ljico pripeljali na ogled poni-
je in psa. Radi smo se druži-
li in včasih smo srečanja 
potegnili čez načrtovan ter-
min, saj nam je bilo skupaj 
zelo lepo.«

Polni ustvarjalnosti 
proti novim izzivom 
Tik preden so se začele počitnice, smo obiskali učence Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, 
ki so pod mentorstvom Katarine Kejžar letos veliko ustvarjali in na raznih tekmovanjih dosegali lepa 
priznanja. Opisali so, kako je izgledal gledališki klub, kako pisanje ljubezenskega pisma in kako 
srečevanje s starostniki v Domu Viharnik v Kranjski Gori.

Maša Gasar, Luka Podlipnik, Meta Slivnik, Dora Seršen in Jakob Novak

Učenci četrtega razreda Osnovne šole Josipa Vandota Kranj-
ska Gora z učiteljico Zdenko Oven so si zadali cilj, da bodo 
izboljšali svoje bralne navade. Vse leto so pridno brali in vsi 
učenci so prebrali vse knjige za domače branje, bralno znač-
ko in še mnogo dodatnih knjig. Za nagrado so se odpeljali 
na izlet v Mojstrano, v Slovenski planinski muzej. Tam jim 
je Jože Mihelič povedal pravljico o Zlatorogu, učenci pa so 
zelo uživali ob prelepih slikah domačih krajev. Nato so izo-
blikovali planiko, vsak učenec pa si je planike tudi posejal. 
Zahvaljujejo se Blažu Vebru iz LTO Kranjska Gora za brez-
plačno vožnjo, Jožetu Miheliču, ki si je vzel čas zanje, in 
prijaznim zaposlenim v planinskem muzeju.

Berem, bereva, beremo …

Vodja policijskega okoliša Roland Brajič in podžupan Obči-
ne Kranjska Gora Bogdan Janša sta pred koncem šolskega 
leta obiskala prvošolčke v Osnovni šoli Josipa Vandota 
Kranjska Gora in Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana ter 
jih nagradila za pridno nošenje rumenih rutk. Dobili so bele-
žko, majico, priznanje in nahrbtnik, nagrade pa je prispeval 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Kranjska Gora.

Nagrade za nošenje rutk

Prvošolci so vse leto pridno nosili rutke, tako v Kranjski 
Gori ...

... kot tudi v Mojstrani.

V vrtcu v Mojstrani enajst let različne dejavnosti bogatijo s 
sodelovanjem Turistične zveze Slovenije. Letos so v okviru 
vseslovenskega gibanja Turizem in vrtec izvedli program na 
temo Z igro do prvih turističnih korakov. V okviru projekta 
so iskali zelena doživetja, vzgojiteljice so otrokom predstav-
ljale aktivno preživljanje prostega časa v naravi, spoznavali 
so poklice, ki pomagajo ohraniti naravo. Skrb za naravo se 
mora začeti že pri najmlajših. Izvedbo program so v juniju 
zaokrožili s srečanjem otrok iz vrtca in staršev v dolini Vra-
ta. Pripravili so različne ustvarjalne delavnice, še zlasti pri-
vlačno je bilo plezanje na Mali Triglav ob pomoči članov 
Društva gorske reševalne službe iz Mojstrane.  

Prvi turistični koraki otrok iz vrtca v Mojstrani

Karmen Sluga

Na voljo bodo obiski pravljič-
nih dežel, kjer bodo otroci 
spoznali junake in se z njimi 
poveselili, pripravljajo pa 
tudi animacije, gledališke 
predstave, koncerte, športne 
aktivnosti, ustvarjalne delav-
nice in še mnogo drugih 
zanimivih presenečenj. V 
petek bo pravljični dan. Ob 
17. uri bo na trgu pred cer-
kvijo v Kranjski Gori pred-
stava Rdeča kapica z napako, 
sledila bo ustvarjalna delav-
nica Maxi slikarska packalni-
ca. V soboto bo zmagovalni 
dan. Lahko greste po poteh 
Triglavskih pravljic ali pa se 

udeležite družinskega kole-
sarskega dne. Popoldne na 
trgu sledijo predstava Šport-
na pravljica, ustvarjalna 
delavnica Lego igralnica in 
Mini Planica. Nedelja bo 
magičen dan. Zjutraj greste 
lahko v Kekčevo deželo, 
popoldne pa bosta na trgu 
predstava Velike čarovnije s 
čarodejem Tonijem in 
ustvarjalna delavnica Čarob-
na ustvarjalnica. 
V Ljudskem domu v Kranj-
ski Gori bo v času 15. Kekče-
vih dni na ogled posebna 
Lego razstava. V primeru 
slabega vremena bo pro-
gram potekal v Dvorani Vit-
ranc v Kranjski Gori.

Kekčevi dnevi 
Ta konec tedna, od 1. do 3. julija, bodo v Kranjski 
Gori potekali že tradicionalni, petnajsti Kekčevi 
dnevi. Pripravili so privlačen program prireditev 
in animacij, namenjen vsem družinskim članom.

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa
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Pokličite: 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Janko Rabič

Med najbolj zahtevna reše-
vanja sodi območje triglav-
skega pogorja z mogočno 
severno steno in očakom 
Triglavom, ki sodi pod okri-
lje članov Društva GRS Moj-
strana. Vedno so pripravlje-
ni, da priskočijo na pomoč, 
ko se nekdo znajde v teža-
vah. Člani so imeli skupaj 
43 posredovanj, kar je bilo 
največ v vsej zgodovini 
obstoja prej postaje in sedaj 

društva Gorske reševalne 
službe. Skupaj so reševalci 
lani v sedemnajstih društvih 
v Sloveniji opravili 434 reše-
vanj, Mojstrančani so bili na 
tretjem mestu za Tolminom 
in Bohinjem. 
»Takšnega leta si seveda ne 
želimo več,« poudarja pred-
sednik Društva GRS Mojs-
trana Jože Martinjak. »Letos 
je za enkrat bistveno bolje, 
saj smo sedaj do konca juni-
ja imeli le dve reševalni akci-
ji. Na manjši obisk gora je 

letos doslej vplivalo tudi sla-
bo vreme. Seveda pa se 
sedaj začenja glavna sezona, 
ko bo obisk zagotovo večji. 
Posebej opozarjamo vse, da 
naj bodo povsod previdni. V 
visokogorju, na našem 
območju gre predvsem za 
triglavsko pogorje, je še veli-
ko snega, predvsem na sen-
čnih straneh. Ob prehodih 
snežišč obstaja nevarnost 
zdrsov, zato je tam potrebna 
še posebna previdnost. Vsak 
mora imeti za takšne razme-

re poleg osnovne še ustrez-
no opremo. Glede na letoš-
nje velike pojave neurij je 
treba pred turo preveriti vre-
mensko napoved, ki naj bo 
vsaj nekaj dni dobra in sta-
bilna. In naj vsi upoštevajo 
vsa navodila, ki jih ni težko 
dobiti in se z njimi seznani-
ti. Ker je letos tudi sedemde-
setletni jubilej našega druš-
tva, si res želimo, da bo za 
vse čim bolj varen korak pri 
vzponih in ob vrnitvi nazaj v 
dolino.«

Seveda vsem varno pot na 
gorskih doživetjih želijo 
tudi člani drugih dveh reše-
valnih društev v občini 
Kranjska Gora, to sta GRS 

Kranjska Gora in GRS Rate-
če, kjer morajo člani prav 
tako vsako leto znova oprav-
ljati zahtevna gorska reševa-
nja.

Z varnimi koraki
Začenja se poletna planinska sezona, ki bo na poti in na vrhove spet zvabila množice ljubiteljev 
gorskega sveta. Kljub številnim opozorilom gorskih reševalcev je vsako leto nesreč veliko, vzroki pa 
ostajajo približno enaki.

Vrh Triglava je vedno magnet za planince. Fotografija je z 
lanske slovesnosti ob 120-letnici Aljaževega stolpa.

V Kranjski Gori so na praznik, 25. junija, priredili že 22. 
Andrejčkov tek na Vršič. Tekači so se morali na 12 kilomet-
rov dolgi progi poti soočiti s številnimi serpentinami in 811 
metri višinske razlike. V svojih kategorijah so bili najboljši 
Petra Pogačar, Jasmina Jelovšek, Petra Mikloša, Jadranka 
Leskošek, Jožica Rogelj, David Rozman, Luka Kramarič, Vid 
Senica, Mirko Janjatovič, Franci Teraž in Ivan Ruparčič. Naj-
boljša dekleta so do vrha potrebovala okoli uro in štiri minu-
te, najboljši tekači pa okoli 53 minut. Turistično društvo 
Kranjska Gora že ta konec tedna pripravlja še družinski kole-
sarski dan, 15. avgusta Kranjskogorsko desetko, v začetku 
septembra pa še Juriš na Vršič.

Andrejčkov tek na Vršič

Iz Športnega društva Varpa Gozd - Martuljek prihajajo vesele 
novice. Predsednik Bogdan Oman je sporočil, da so nad 
teraso društvene hiške vendarle dočakali novo kritino. Inve-
sticijo je financira Občina Kranjska Gora, zaradi česar se 
županu Janezu Hrovatu tudi najlepše zahvaljujejo. Spomladi 
so sicer že uspešno izpeljali piknik z balinarskim turnirjem.

Nova kritina 

Marjana Ahačič

Konec maja so se mladi 
gasilci gasilske zveze Kranj-
ska Gora odpravili na celod-
nevni izlet na Koroško, v 
Dravograd. Oglede so začeli 
na kmetiji Klančnik, kjer jih 
je gospodar Marko s turistič-
nim vlakcem popeljal po 
svoji veliki posesti, ki je tudi 
dom številnim divjim živa-
lim. Po tem, ko so pozdravi-
li prijatelje gasilce iz Dravo-
grada, jih je čakal preizkus 
za sprejem med Dravske 
flosarje. "Pomeriti smo se 
morali v vlečenju in preska-
kovanju vrvi ter v hoji s 
hoduljami. Preizkus moči 
smo vsi uspešno opravili in 
lahko smo se vkrcali na 

splav. Med prijetno plovbo 
nas je mojster Miha zabaval 
s poučno zgodbo o flosarski 
zgodovini in nas naučil 
nekaj novih flosarskih izra-
zov. Nato pa smo tudi mi 
visoko zavihali rokave in 
poprijeli za vesla. S tem pa 
smo uspešno opravili še 
zadnji izziv in postali čisto 
pravi flosarji, kar pa smo, 
tako kot je tudi prav, prosla-
vili z zabavo ob ljudskih 
pesmih in harmoniki," so 
dogodivščine na splavu opi-
sali mladi rateški gasilci. 
"Naše potepanje po Koroš-
kem se je tako kar prehitro 
zaključilo in že smo se vsi 
utrujeni, z lepimi spomini 
in nasmeškom na obrazu 
vračali domov."

Izlet gasilske mladine
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Kultura

Marjana Ahačič

Za pevci je letos že kulturno 
pestro in bogato obdobje. 
Leto so pozdravili s koledni-
škimi željami; že devetič po 
vrsti so srečno novo leto voš-
čili v Zgornji Radovni, v 
Kamnah, na Dovjem, Mojs-
trani, Belci, v Gozdu - Mar-
tuljku in Kranjski Gori. Pro-
stovoljne prispevke so tokrat 
namenili starejšim občanom 
domačega društva upokojen-
cev. Prav tako tradicionalno 
so v začetku januarja skupaj 
z mladinskim pevskim zbo-
rom Spominčice in moškim 
pevskim zborom Triglav pri-
redili krajši novoletni kon-
cert v baziliki na Brezjah. 
Praznik kulture so s pesmijo 
počastili v domu krajanov v 
Gozdu - Martuljku, februar 
pa zaključili z udeležbo na 
reviji odraslih pevskih zbo-
rov na Slovenskem Javorni-
ku, kjer so premierno pred-
stavili del lastnega repertoar-
ja, ki ga razvijajo v sodelova-
nju z mladimi skladatelji. 
V začetku maja so sodelovali 
na prireditvi Ko oder oživi, 
ki jo je organizirala domača 
folklorna skupina KUD Jaka 
Rabič. Pred Slovenskim pla-
ninskim muzejem so sode-
lovali na srečanju planin-
skih zborov ter potovali v 
Muto, na slovensko Koroš-
ko, kjer je letos potekala 
Zvonariada, tj. srečanje slo-
venskih pevskih zborov z 
besedo zvon v imenu. Pred 
počitnicami pa so še zadnjič 
staknili glave ter poiskali 

ideje za jesen in predvsem 
za prihodnje leto. 
"Jesen je za Triglavske zvo-
nove navadno najbolj umir-
jeni del leta, a bo letošnja s 
tega vidika verjetno izjemna, 
saj imamo v načrtu izvedbo 
mini turneje po okoliških 
krajih. Tradicionalni božični 
koncert sledi v terminu med 
božičem in novim letom, ki 
ga bomo ponovno pozdravili 
s koledniško pesmijo," oblju-
bljajo pevci. Tudi prihodnje 
leto Triglavskim zvonovom 
obljublja obilo dogodkov. 
"Zadnji teden v maju organi-
ziramo Zvonariado, ki za 
majhno društvo, kot je naše, 
predstavlja velik organizacij-
ski in finančni izziv. Predvi-
doma deset zborov, skupaj 
torej približno 200 pevcev iz 
cele Slovenije, bo v naše kra-

je pripotovalo v zgodnjih 
popoldanskih urah. Po kraj-
šem sprejemu jim bomo 
predstavili naše kraje in naše 
krajevne turistične posebno-
sti, v večernih urah pa sledi 
uradni koncertni del, kjer se 
vsak zbor predstavi z dvema 
pesmima ter zaključnim 
skupnim nastopom. Triglav-
ski zvonovi bomo aprila 2017 
dopolnili dvajset let, prazno-
vanje obletnice pa bomo pre-
stavili na jesen, ko napove-
dujemo večji koncert, na 
katerem bomo poslušalce 
razvajali s pesmimi, ki so 
Triglavskim zvonovom naj-
ljubše. Dovolite, da vas že 
danes povabimo na vse ome-
njene dogodke. Veseli bomo 
vaše udeležbe in podpore 
našemu kulturnemu ustvar-
janju."

Vokalno-instrumentalna 
skupina Triglavski zvonovi 
je bila ustanovljena aprila 
1997, od leta 2011 pa deluje 
kot samostojno kulturno 
društvo. Bogata zgodovina 
delovanja skupine odraža 
njeno raznolikost z vidika 
ustvarjalnega repertoarja. 
Pevke in pevci se namreč še 
vedno najraje predstavijo z 
melodijami zabavnih pesmi 
in ritmično glasbo. V zboru 
je 20 pevcev, ki prihajajo z 
različnih koncev zgornje 
Gorenjske: od Podkorena, 
Gozda - Martuljka, Dovjega, 
Mojstrane, Radovne, Jesenic 
pa tja do Brezij, od koder 
prihaja tudi zborovodkinja 
Metka Magdič, ki zbor, po 
tem, ko ga je prevzela od 
Leone Gomboc, zdaj vodi že 
šesto leto.

Jeseni gredo na turnejo  
po okoliških krajih
Jaz in ti, čez gore na morje je vokalno-instrumentalna skupina Triglavski zvonovi naslovila letošnji 
letni koncert, ki so ga v kulturnem domu na Dovjem pripravili v nedeljo, 12. junija. Ljubezenske, 
dalmatinske, planinske, narodne in zabavne pesmi je z gledališkim navdihom na prikupno 
romantično potovanje pospremila Leona Gomboc.

Triglavski zvonovi / Foto: Alojz Mrvič

Marjana Ahačič

Potem ko je bil Slovenski 
planinski muzej leta 2012 
med nominiranci za evrop-
ski muzej leta, je priznanje 
Fundacije kralja Alberta I. 
drugo visoko priznanje iz 
tujine, ki kaže na spoštova-
nje širše mednarodne stro-
kovne in planinske javnosti 
do vloge in poslanstva Slo-
venskega planinskega 
muzeja ne samo v Sloveniji, 
pač pa v širšem alpskem 
prostoru, je zadovoljen Miro 
Eržen, vodja projekta izgra-
dnje Slovenskega planinske-
ga muzeja in predsednik 
uprave Ustanove Avgusta 
Delavca
 "To je nedvomno priznanje 
vsem generacijam sloven-
skih planincev, ki so ustvar-
jali slovensko planinsko 
zgodovino, zlasti pa še tis-
tim planinskim zanesenja-
kom v Mojstrani na čelu z 
Avgustom Delavcem, ki so z 
zbiranjem materialne in 
snovne dediščine slovenske-
ga planinstva leta 1984 
omogočili odprtje Triglav-
ske muzejske zbirke kot 
temelja današnjega Sloven-
skega planinskega muzeja. 
Seveda pa je nagrada name-
njena tudi vsem posamezni-
kom, ustanovam in donator-

jem, ki so v obdobju med 
letoma 1995 in 2010 uresni-
čili projekt izgradnje in vse-
binske postavitve Slovenske-
ga planinskega muzeja," 
poudarjajo na Planinski zve-
zi Slovenije.
Fundacija kralja Alberta I. je 
bila ustanovljena leta 1993 v 
spomin na belgijskega kral-
ja Alberta I., izjemne oseb-
nosti in tudi alpinista in 
velikega ljubitelja gora. Do 
zdaj je nagrado prejelo že 
več kot 50 nagrajencev, med 
katerimi so izvrstni alpinis-
ti, geografi in geologi, foto-
grafi in pisci ter založniki 
planinske literature; zdrav-
niki, specializirani za medi-
cino, ki se ukvarja s proble-
mi na visokih višinah, ali 
osebe in ustanove, ki se zav-
zemajo za varstvo gorskega 
sveta. Vsi so pomembno pri-
spevali k varovanju gora kot 
veličastnega lepega sveta – 
namenjenega življenjskemu 
okolju prebivalcev, doživljaj-
skemu svetu planincev in 
gornikov in kot svetovni 
dediščini. Svoboda, etičnost 
ter odgovoren in spoštljiv 
odnos do gorskega okolja so 
glavni kriteriji, na katerih 
temelji podeljevanje nagra-
de.
Letošnjo nagrado bodo v 
Švici podelili 2. septembra.

Visoko priznanje 
za planinski muzej
Slovenski planinski muzej je med letošnjimi 
nagrajenci Fundacije kralja Alberta I., ki 
posameznike in institucije že dvajset let 
nagrajuje za njihove izjemne in trajne dosežke,  
ki imajo vpliv na gorski svet.

Dolina Vrata pod mogočno triglavsko severno steno že vrs-
to let predstavlja posebne izzive za ljubitelje likovne umet-
nosti. Prihajajo z različnih koncev Slovenije in potem v sli-
karski koloniji v organizaciji Planinskega društva Dovje-Moj-
strana na platno prenašajo čudovite motive, ki ji jih ponuja 
enkratna okolica z lepo gorsko naravo, vrhovi in mogočnimi 
stenami. Tokrat so slikali predvsem triglavsko severno ste-
no. Likovna dela bodo od avgusta naprej na ogled v Sloven-
skem planinskem muzeju v Mojstrani. Na vseh dosedanjih 
kolonijah je sodelovalo že več kot devetdeset slikarjev. Vsa-
ko leto eno od nastalih del poklonijo Planinskemu društvu 
Dovje-Mojstrana. 

Paleta motivov za slikarje v Vratih

Člani Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora nadaljujejo 
z nastopi na različnih prireditvah in izvajajo samostojne kon-
certe v občinah Jesenice in Kranjska Gora. Povsod so dobro-
došli, ko z ubranimi zvoki poskrbijo za dobro razpoloženje. 
Pri tem se zavedajo, da so uspešni le z resnim pristopom do 
dela, ki prispeva h kvalitetni rasti celotnega orkestra. Da bi 
se o tem še bolj prepričali, so letos po skorajda dvajsetih 
letih udeležili 36. tekmovanja slovenskih godb, ki je bilo v 
Bukovici pri Novi Gorici. Za izvedeni obvezni skladbi in eno 
po lastnem izboru so v tretji težavnostni stopnji prejeli sre-
brno plaketo, za zlato so jim zmanjkale štiri točke. Zvoki 
godbenikov letos naprej odmevajo ob različnih priložnostih 
v občini Kranjska Gora. Člani orkestra so že nastopili na 
odprtju ferate v Mojstrani, poleti pa bodo izvedli tri prome-
nadne koncerte na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Predv-
sem jim radi prisluhnejo turisti in drugi obiskovalci in orke-
ster tako obogati in dopolni program različnih prireditev.

Srebrna plaketa za Pihalni orkester 
Jesenice-Kranjska Gora

Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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Marjana Ahačič

V začetku junija je gospa 
Slavica Robič iz Gozda - 
Martuljka praznovala že 
svoj 102. rojstni dan. Tudi 
letos jo je obiskal upokojeni 
sodnik Mihael Kersnik iz 
Mojstrane. »Ob obisku se 
me je tako kot lani zelo raz-
veselila, zaželel sem ji vse 
dobro. Ureja se že vedno 
sama, pri čemer ji pomaga 
sin Marjan, le malce slabše 
sliši. Na štedilniku, ki ga 

kuri z drvmi, je skuhala 
kavo in jo nalila sorodniku 
Borisu, sinu Marjanu, meni 
in sebi. V pogovoru mi je 
omenila, da se zgodovina 
ponavlja: na televiziji je 
videla, da imajo šolarji spet 
tablice, kot jih je imela ona, 
ko je hodila v šolo, le da so 
takrat pisali s kredo, sedaj 
pa kar s prsti,« je povedal 
Mihael Kersnik, ki je gospe 
Slavici po kratkem obisku 
zaželel mirno, varno in 
zdravo počutje.

Stodrugi rojstni dan

Slavica Robič, Kovaričeva mama, je v začetku meseca 
praznovala 102. rojstni dan.

Marjana Ahačič

Stanko Košir je miniature v 
merilu 1 : 5 izdeloval kos za 
kosom, kakor so mu v roke 
prihajali izvirni predmeti. 
Najprej jih je razstavljal 
doma, kasneje v Kosovi gra-
ščini na Jesenicah in nato v 
Liznjekovi domačiji v Kranj-
ski Gori. Od tam so jih leta 
2001, ker so potrebovali pro-
stor za Vandotovo sobo, pre-
mestili v kranjskogorsko 
osnovno šolo, kasneje pa leta 
2006 v Gorenjski muzej. 
Zdaj so skupaj z replikami 
orodij za predelavo lanu in 
volne, spominki, ki jih je 
izdeloval iz lesa, izborom 
korenin in zbirko knjig – 
Košir jih je med leti 1995 in 
2013 napisal kar 16 – spet na 
ogled v Kranjski Gori. 

Rojen je bil leta 1917, izučen 
je bil za tesarja in najprej 
služboval na železnici, 
ustvarjalni duh pa ga je 
gnal, da je dokončal srednjo 
šolo in postal računovodja. 
Ko se je s polno delovno 
dobo v sedemdesetih letih 
upokojil, se je za dodaten 
zaslužek lotil oblikovanja 
lesa, spominkov, ki so jih 
prodajali na Vršiču, za svojo 
dušo pa še korenin. 
"Stanka Koširja je veselje do 
obdelovanja lesa napeljalo, 
da je izdelal miniature oro-
dja in naprav za predelavo 
volne in lanu," pravita Tatja-
na Dolžan Eržen in Zdenka 
Torkar Tahir, avtorici razsta-
ve Dediščina Rutarjana 
Stanka Koširja."Ganila ga je 
krhkost znanja naših pred-
nikov, ne samo izdelave tka-

nin, tudi pridelave hrane, 
obrtnih spretnosti, vrednot, 
jezika; vsega, kar nepovrat-
no bledi. Začel je zapisovati 
svoje spomine, stare zgod-
be, reke in pregovore. Star 
82 let si je kupil računalnik 
in je pisal v rutarškem govo-
ru s prevodom v knjižno slo-
venščino. Rojstnim Rutam 
je postavil monumentalen 
spomenik z izdajo petnajst-
ih knjig in zgoščenke. Nje-
gova posvečenost ohranjan-
ju domače nesnovne dediš-
čine je izjemna."
Koširjeve miniature, pravita 
avtorici, so si ljudje zelo radi 
ogledovali, zato jim je dodal 
figure moškega, starejše in 
mlajše ženske, ki mu jih je 
izdelal prijatelj Vili Branc, 
posteljnino je prispevala 

soproga, čipke soseda Greta. 
Zdaj so skupaj z eksponati 
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice – replike orodij za 
predelavo lanu in volne, 
spominki, originalna orodja 
za obdelavo lesa, izbor kore-
nin in zbirka knjig – na 
ogled v galerijskem prostoru 
Liznjekove domačije, jeseni 
pa bodo dopolnile stalno 
zbirko korenin in knjig, ki je 
bila v gospodarskem poslo-
pju domačije postavljena 
leta 2009.
Stanko Košir je življenje 
posvetil ohranjanju domače 
nesnovne dediščine. Je prvi 
častni občan Kranjske Gore, 
za svoje delo je leta 2012 
prejel Murkovo listino Slo-
venskega etnološkega druš-
tva. Umrl je leta 2014.

Dediščina Stanka 
Koširja na ogled
Znamenite miniature orodja za predelavo lanu in volne, ki jih je v drugi polovici prejšnjega stoletja 
izdelal Stanko Košir iz Gozda - Martuljka, so se po desetih letih gostovanja v Gorenjskem muzeju 
vrnile v Kranjsko Goro, kjer so od sredine junija naprej na ogled v Liznjekovi domačiji.

Muzejska noč je bila 18. junija v Liznjekovi hiši posvečena 
dediščini Stanka Koširja.

Koširjeve znamenite miniature so na ogled v galerijskih 
prostorih Liznjekove hiše.

Heritage in miniatures
Miniature tools for processing flax and wool, which were made 
in the second half of the last century by Stanko Košir, inhabi-
tant of Gozd Martuljek, after ten years of being displayed in 
the Gornjesavski Museum Jesenice returned to Kranjska Gora, 
where from the mid-June onwards will be on display in the 
Liznjek house. Stanko Košir, born in 1917, created miniatures 
in a scale of 1: 5 piece by piece as the original objects came 
into his hands. Now, along with replicas of tools for proces-
sing flax and wool, souvenirs from wood, roots selection and 
collection of books - Košir wrote 16 pieces between 1995 and 
20013 – are again on display in Kranjska Gora. Stanko Košir 
dedicated his life to the preservation of local intangible herita-
ge. He was the first honorary citizen of Kranjska Gora, for his 
work he was awarded by the Murko Award, a Slovenian Ethno-
logical Society award. He died in 2014.

Kulturerbe in Miniatur
Die Miniatur-Werkzeuge zur Verarbeitung von Lein und Wolle, 
diejenige in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Stan-
ko Košir aus der Ortschaft Gozd Martuljek anfertigte, wurden 
nach zehn Jahren Gastspiel im Museum »Gornjesavski muzej 
Jesenice « nach Kranjska Gora zurückgebracht, wo sie ab Mit-
te Juni auf dem Bauernhof »Liznjekova domačija« zur Besic-
htigung stehen. 1917 geborene Košir fertigte die Miniaturen im 
Maßstab 1 : 5 Stück für Stück an, wie ihm in die Hände die 
Original-Gegenstände kamen. Jetzt stehen sie zusammen mit 
Werkzeug Repliken zur Verarbeitung von Lein und  Wolle, 
Souvenirs aus Holz, Auswahl an Wurzeln und Büchersam-
mlung  - Košir schrieb zwischen 1995 und 2013  16 Exemplare 
– wieder zur Besichtigung in Kranjska Gora. Stanko Košir wid-
mete sein Leben der Erhaltung einheimischen unstofflichen 
Kulturerbes. Er ist der Ehrenbürger von Kranjska Gora, für sei-
ne Arbeit erhielt er die Auszeichnung »Murkova listina« vom 
Slowenischen ethnologischen Museum. Er starb im Jahr 2014.

Patrimonio in miniature
Dopo dieci anni di trasferta nel museo Jesenice della Zgornje-
savska dolina, le miniature di utensili per la lavorazione di lino 
e lana, realizzati nella seconda metà del secolo scorso da Stan-
ko Košir di Gozd Martuljek, sono ritornate a Kranjska Gora, 
dove da metà giugno sono esposte alla fattoria di Liznjek.  
Košir, nato nel 1917, ha realizzato le miniature in scala 1 : 5 
pezzo dopo pezzo, a seconda degli oggetti originali che gli 
venivano tra le mani. Ora sono, assieme alle repliche degli 
utensili per la lavorazione dei lino e della lana, ai souvenir in 
legno, radici selezionate e alla collezione di libri – dal 1995 al 
2013 Košir ne ha scritti ben 16 – nuovamente  a Kranjska Gora. 
Stanko Košir ha dedicato la vita al mantenimento del patrimo-
nio tradizionale immateriale. È il primo cittadino onorario di 
Kranjska Gora, per il proprio lavoro ha ricevuto la carta di Mur-
ko (Murkova listina) dell’Associazione etnologica slovena. Si è 
spento nel 2014.
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Prireditve, events

JULIJ 2016

1.–3. 7.

15. KEKČEVI DNEVI
Petek, 1. 7., PRAVLJIČNI DAN

17.00 Kranjska Gora, Trg pred cerkvijo

Predstava Rdeča Kapica z napako

Ustvarjalna delavnica Maxi slikarska packalnica

 

Sobota, 2. 7. ZMAGOVALNI DAN

9.45 Kranjska Gora, Zbor pred TIC Kranjska Gora – dvorana Vitranc

Rajže po poteh triglavskih pravljic (8 evrov)

 

10.00 Kranjska Gora, pri kavarni Sport Point

7. Družinski kolesarski dan Kranjska Gora

 

17.00 Kranjska Gora, Trg pred cerkvijo

Predstava Športna pravljica

Ustvarjalna Lego igralnica na trgu, Mini Planica

 

Nedelja, 3. 7. MAGIČNI DAN

9.45 Kranjska Gora, Zbor pred TIC Kranjska Gora – dvorana Vitranc

Obisk Kekčeve dežele (12 evrov)

 

17.00 Kranjska Gora, Trg pred cerkvijo

Predstava Velike čarovnije s čarodejem Tonijem

Čarobna ustvarjalnica, FerFud

 

1.–3. 7. Kranjska Gora, Ljudski dom

LEGO razstava (brezplačno)

 

Kranjska Gora, Ljudski dom

Sobota, 2. 7. 2016, & nedelja, 3. 7. 2016

11.00–19.00

LEGO razstava (brezplačno)

 

V primeru slabega vremena bo program v Dvorani Vitranc ali v Ljud-
skem domu v Kranjski Gori. 

1. 7. 2016

GLASBENI VEČER: MOONSHINE
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona,

2. 7. 2016

7. DRUŽINSKI KOLESARSKI DAN V KRANJSKI GORI
Voden brezplačen kolesarski izlet

Kdaj: 10.00 Kje: Kranjska Gora, pred kavarno Sport Point

Organizator: TD Kranjska Gora, info: 051 352 989 ali  
klavdija.gomboc@kr-gora.si

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Kdaj: 10.00 Kje: Mojstrana, za pošto

Organizator: Marsel Gomboc, s. p., 040 241 660  
ali marselgomboc12@gmail.com

Predstave so ob vsakem vremenu! 

VESELICA PA DAMAČ'M U RUTAH
Kdaj: 16.00 Kje: Gozd - Martuljek, ob gasilskem domu

Nastopil bo Ansambel Saša Avsenika.

TD Gozd Martuljek, info: cvetka.pavlovcic@gmail.com, 031 309 125

3. 7. & 10. 7.2016
KONCERT: »ANZHE«

Kdaj: 16.00  

Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

3. 7. 2016

GLASBENI VEČER: GALA DANCE ORCHESTRA
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

5. 7. 2016 & 19. 7. 2016

JUTRANJA JOGA 
Kdaj: 9.00 

Kje: Mojstrana, park Triglavski Gaj (poleg igral)

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora

DELAVNICA: COFI, COFKI, COFLI …
Kdaj: 10.00 Kje: Rateče, Kajžnkova hiša 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice

Prireditve julij & avgust 2016
6. & 7. 7. 2016

DELAVNICA: ČAROBNE PREPROGE
Kdaj: 10.00 Kje: Rateče, Kajžnkova hiša 

Organizator: Gornjesavski muzej Jesenice

6., 13., 20. & 27. 7. 2016

SPREHOD NA KARAVLO 
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, pred trgovino

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora

7. & 28. 7. 2016

UČNA DELAVNICA: PEKARNA MIŠMAŠ
Kdaj: 16.00 Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Rute

Obvezna predhodna prijava na 041 455 541 ali info@dezela-zabave.si 

7. & 21. 7. 2016

JOGA IN NIRVANA FITNESS
Kdaj: Joga – 17.30–18.30, Nirvana fitness 19.00–20.00

Kje: Mojstrana, park Triglavski Gaj (poleg igral)

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora

7., 14., 21. & 28. 7. 2016

KULINARIČNA POT
Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora  – Hladna predjed in pijača; 
Hotel in restavracija Lipa  –  Topla predjed in pijača; Hotel  Kot-
nik – Glavna jed in pijača; Okrepčevalnica Lačni Kekec – Glavna jed in 
pijača; Hotel Lek – Sladica in pijača Kdaj: 18.00

Kje: Kranjska Gora, zbirno mesto pri Ramada Hotel & Suites

7. & 14. 7. 2016

KONCERT: ANSAMBEL ZGORNJESAVCI
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

8. 7. 2016

DELAVNICA: NAMIZNI LABIRINT
Kdaj: 10.00 Kje: Rateče, Kajžnkova hiša 

KONCERT: BLOW UP
Kdaj: 22.00 Kje: Kranjska Gora, Vopa Pub

8. 7. & 16. 7. 2016
KONCERT: »ZAHOD BAND«

Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

8.–9. 7. 2016

PLESNI SPEKTAKEL: DANCE ON STAGE
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

9. 7. 2016

TURNIR V NOGOMETU
Kdaj: 10.00 Kje: Mojstrana, Proda

Prijave do 4. 7. na mladi.kg@gmail.com in 051 370 845

DELAVNICA: ZAKAJ IMA PERIČNIK OBLIKO ŠKORNJA
Kdaj: 9.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Kdaj: 16.00 Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

POLETJE POD TRIGLAVOM 
ODPRTJE NOVEGA TIC MOJSTRANA IN PROSTORA DOŽIVETIJ, 
BIVAK II

Kdaj: 16.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

Organizator: TD Dovje – Mojstrana, Slovenski planinski muzej – Gor-
njesavski muzej Jesenice

Informacije: info@planinskimuzej.si, 08 380 67 30,  
matjaz.podlipnik@mojstrana.com, 08 380 67 33

31. VEČER NA VASI – DOVJE
Zabava s skupino Zgornjesavci. Odkritje poslikav na dovških hišah. 

Kdaj: 18.00 Kje: Dovje, trg pred Hišo Pr' Katr'

10. 7. 2016

KONCERT: ACOUSTIC RAINBOW
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

10. 7. 2016
PRENOS FINALNE NOGOMETNE TEKME NA VELIKEM PLATNU IN 

ŽREBANJE NAGRADNE IGRE: UEFA EURO 2016
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casino & Hotel 

11.–15. 7. 2016

POČITNIŠKE DELAVNICE: POLETNE SLIKARIJE
Kdaj: 11.30–13.30 Kje: Kranjska Gora, knjižnica

13. 7. 2016

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Kdaj: 17.00 Kje: Mojstrana, za pošto

Predhodne prijave na telefonsko številko 040 241 660

14. 7. 2016

SLOVENSKI VEČERI
Kdaj: 21.00 Kje: Dovje, Gostilna Rožca

Organizator: TD Dovje - Mojstrana

15. 7. 2016

PRAZNOVANJE 5. OBLETNICE PRIVILEGE CLUBA
Brezplačna pogostitev, srečelov za člane Privilege cluba, Soul Fingers, 
glasbena skupina

Kje: Kranjska Gora, Teater Korona,

15. & 21. 7. 2016

KONCERT: MePZ KD ODMEV, MePZ KRANJSKA GORA
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

16. 7. 2016

DELAVNICA: SPOZNAVAJMO ŽIVALSKE VRSTE
Kdaj: 9.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

KONCERT: »DJ«
Kdaj: 16.00 Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

16. 7. 2016

GLASBENI VEČER: 90ZONE
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Koron

17. 7. 2016

KONCERT: »UČENCI GLASBENE ŠOLE ALENKE GOTAR«
Kdaj: 16.00 Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

KONCERT: DUO RITEM
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

18.–22. 7. 2016

POLETNE POČITNIŠKE DELAVNICE: POLETNE SLIKARIJE
Kdaj: 11.30–13.30 Kje: Rateče, knjižnica 

20. & 27. 7. 2016

KONCERT: ANZHE
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

21. 7. 2016

SLOVENSKI VEČERI
Kdaj: 21.00 Kje: Dovje, Kamp Kamne

22.7. – 24. 7. 2016

DELAVNICE ZA OTROKE
Kdaj: 11.00 – 17.00  Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

22. 7. 2016

ODPRTJE RAZSTAVE: VELIKA VOJNA V KRNSKEM POGORJU
Kdaj: 19.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKI VEČER & VESELI BEGUNJČANI
Brezplačna pogostitev in večer narodno-zabavne glasbe

Kje: Kranjska Gora, Teater Korona, Casino & Hotel 

KONCERT: TRIO IZOLDA
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

23. 7. 2016

DELAVNICA: ZLATI CEPIN
Kdaj: 9.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

GASILSKA VESELICA PGD KRANJSKA GORA
Zabaval vas bo Ansambel Karavanke, org.: PGD Kranjska Gora.

Kdaj: 16.00 Kje: Kranjska Gora, pred gasilskim domom

GLASBENI VEČER: BLED JAZZ SELECTION
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

24. 7. 2016
TEATER CIZAMO, predstava za otroke

Kdaj: 16.00  Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna
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KONCERT: DUO PRIMAVERA
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

25.–29. 7. 2016

POČITNIŠKE DELAVNICE: POLETNE SLIKARIJE
Kdaj: 11.30 – 13.30 Kje: Mojstrana, knjižnica 

27. 7.–6. 8. 2016

MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL KRANJSKA GORA
Otroški, študentski, dokumentarni in tekmovalni program. Projekcije, 
delavnice, okrogle mize, master class koncerti, pogovori z avtorji, 
spremljevalni program in ob-festivalni dogodki

Kje: Kranjska Gora Organizator: Zavod Javšnik & Klapa

Informacije: javsnik.javsnik@gmail.com

28. 7. 2016

PREDAVANJE: OSEBNOSTNA RAST
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, prostori Društva mladih 

KONCERT: PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

 

SLOVENSKI VEČERI
Kdaj: 21.00 Kje: Zgornja Radovna, Gostilna Psnak

29. 7. 2016 
KONCERT ANSAMBLA RUS IZ MESTA VLADIMIR

Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, dvorana Vitranc

Prodajna mesta vstopnic: TIC Kranjska Gora, Eventim

29. 7. 2016–30. 7. 2016

RUSKI VIKEND
Petek, 29. julij 2016

Kranjska Gora, Ovalna dvorana Hotela Ramada Resort Kranjska Gora

Ob 17.00: Odprtje razstave fonda Federalnega arhiva Ruske federacije 
Rosarhiv, posvečene 100-letnici Ruske kapelice pod Vršičem

Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

Ob 17.45: Koncert Moskovskega sinodalnega zbora in pevcev KD 
Odmev, MePZ Kranjska Gora

Kranjska Gora, dvorana Vitranc

Ob 20.30: Koncert Državnega ansambla Rus iz mesta Vladimir

Sobota, 30. julija 2016

Kranjska Gora, Ruska kapelica pod Vršičem 

Spominska slovesnost ob 100-letnici Ruske kapelice

info@slorus.si, 01 436 95 65, info@kranjska-gora.eu, 04 580 94 40

29.–30. 7. 2016

PLESNI SPEKTAKEL: ALMA GITANA
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

30. 7. 2016

DELAVNICA: LEDENIŠKI KLOBUK
Kdaj: 9.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

31. 7. 2016

PREDSTAVA DRUŠTVA 1313
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

AVGUST 2016

01.–05. 8. 2016

POLETNE USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE
Kdaj: 11.30 – 13.30 Kje: Mojstrana, knjižnica 

2. 8. 2016

DELAVNICA: KONJIČKI
Kdaj: 10.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

3. 8. 2016

DELAVNICA: KRUH IN VOLNA
Kdaj: 10.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

3. & 10. 8. 2016

SPREHOD NA KARAVLO
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, pred trgovino

Organizator: Društvo mladih Kranjska Gora

4.& 6. 8. 2016

DVODNEVNA DELAVNICA: GORSKA POKRAJINA
Kdaj: 9.00 Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

4. 8. 2016

DELAVNICA: REZLANJE
Kdaj: 10.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

4., 14. in 19. 8. 2016

UČNA DELAVNICA: PEKARNA MIŠMAŠ
Kdaj: 16.00 Kje: Gozd - Martuljek, Hotel Rute

Obvezna predhodna prijava na 041 455 541 ali info@dezela-zabave.si. 

4., 11., 18. & 25. 8. 2016

KULINARIČNA POT
Ramada Hotel & Suites – Hladna predjed in pijača; Hotel in restavra-
cija Lipa – Topla predjed in pijača; Hotel Kotnik – Glavna jed in pijača

Okrepčevalnica Lačni Kekec – Glavna jed in pijača; Hotel Lek – Sladi-
ca in pijača

Kdaj: 18.00 Kje: Kranjska Gora, zbirno mesto pri Ramada Hotel & 
Suites 

4. 8. 2016

SLOVENSKI VEČERI
Kdaj: 20.00 Kje: Dovje, Kamp Kamne

KONCERT: PIHALNI ORKESTER JESENICE - KRANJSKA GORA
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

5. 8. 2016

DELAVNICA: KMEČKI VOZ
Kdaj: 10.00 Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

5. 8. – 7. 8. 2016
DELAVNICE ZA OTROKE

Kdaj: 11.00 – 17.00 Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

5.– 9. 8. 2016 

PROSLAVA OB PRAZNIKU OBČINE KRANJSKA GORA
Petek, 5. avgusta

9.00: kolesarjenje (zbor za Zdravstvenim domom)

15.00: prvenstvo občine Kranjska Gora v tenisu, 

Teniško igrišče v Mlačci (Mojstrana), rezervni termin 12. avgust 

16.00: položitev venca na grob Jakoba Aljaža (pokopališče Dovje)

20.00: osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj na trgu 
pred cerkvijo v Kranjski Gori

Sobota, 6. avgusta

8.00 Pohod na Ciprnik – Andrejčkov pohod (zbor pred Agencijo Juli-
jana v Kranjski Gori)

Torek, 9. avgusta 

8.00: Odprto tekmovanje v kegljanju z nihajno kroglo (Kegljišče v 
Mlačci, Mojstrana)

5. 8. 2016

BRAZILSKI PLESNI SPEKTAKEL: »BRASIL BAHIA SHOW«
Kdaj: 21.30 & 24.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

6. 8. 2016 

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Kdaj: 10.00 Kje: Mojstrana, za pošto

Predhodne prijave na 040 241 660.

GASILSKA VESELICA POD LIPO
Z Ansamblom Calypso Kdaj: 16.00

Kje: Podkoren, na vasi Pod lipo

7. 8. 2016
ČUPAKABRA – ŽONGLERSKA IN OGNJENA SKUPINA

Kdaj: 16.00  Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

KONCERT: DUO B & A 
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

8. 8. 2016

GLASBENI VEČER: ELEGANCE & CO. & IVA STANIČ
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

8.–12. 8. 2016

USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE:
Kdaj: 11.30–13.30 Kje: Rateče, knjižnica 

9. 8. 2016

GLASBENI VEČER: ABBA SHOW
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

10. & 17. 8. 2016

KONCERT: ANZHE 
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

10. 8. 2016

GLASBENI VEČER: 80ZONE
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

11. 8. 2016

DELAVNICA ZA ŽENSKE
Kdaj: 18.00 Kje: Mojstrana, prostori Društva mladih, info: 040 217 384

SLOVENSKI VEČERI
Kdaj: 20.00 Kje: Zgornja Radovna, Gostilna Psnak

KONCERT: ANSAMBEL ZGORNJESAVCI
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

GLASBENI VEČER: THREE STEPS TO HEAVEN
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

12.08.2016 – 15.08.2016

DELAVNICE ZA OTROKE
Kdaj: 11.00 – 17.00 Kje: Kranjska Gora, ob jezeru Jasna

12. & 13. 8. 2016

GLASBENA ANIMACIJA: TIMELESS DUO
Kdaj: 19.00 Kje: Kranjska Gora, Korona, Restavracija Montana 

12. 8. 2016

KONCERT: BEER BELLY
Kdaj: 20.30 Kje: Kranjska Gora, trg pred cerkvijo

GLASBENI VEČER: LUCIENNE & 3LATIN ORCHESTRA
Kdaj: 21.00 & 23.00 Kje: Kranjska Gora, Teater Korona

Razstave

18. 6.2016–7. 8. 2016

DEDIŠČINA RUTARJANA STANKA KOŠIRJA, muzejska razstava
Kje: Kranjska Gora, Liznjekova domačija

21. 6. 2016–31. 8. 2016

OSLO IN KØBENHAVN (Janez Vrzel, član Foto kluba Jesenice)
Kranjska Gora, Ljudski dom, uro pred in po predstavah

15. 4.–18. 7. 2016

ZELENI PLAZ – VČERAJ, DANES, JUTRI
Muzejska razstava ob 70. letnici rednih meritev Triglavskega ledenika

Mojstrana, slovenski planinski muzej

14. 7. 2016–17. 7. 2016

MLADINSKI PLANINSKI TABORI ALPE-ADRIA-ALPIN
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

22. 7. 2016–11. 9. 2016

VELIKA VOJNA V KRNSKEM POGORJU, muzejska razstava
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

40 LET EVROPSKE PEŠPOTI V SLOVENIJI
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

IZZIVI SLOVENSKEGA GOZDA
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MITI IN LEGENDE TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA
Kje: Zgornja Radovna, Pocarjeva domačija

PEČE IN RUTE – POKRIVALA SLOVENSKIH ŽENA
Kje: Rateče, Kajžnkova hiša

VZPON NA GORO, stalna razstava
Mojstrana, Slovenski planinski muzej

SLOVENSKE GORE V OBJEKTIVU LETNIH ČASOV,  

fotorazstava na zunanjih panojih
Kje: Mojstrana, Slovenski planinski muzej

MARKO PREZELJ – DUH SVETLOBE, fotorazstava
Mojstrana, Slovenski planinski muzej
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July 2016

01.07.2016 – 03.07.2016

15. KEKEC DAYS
Friday, 1. 7. 2016: FAIRYTALE DAY

17.00, Kranjska Gora / Square in front of the church

 

Saturday, 2. 7. 2016: WINNING DAY

9.45: Kranjska Gora / Meeting point TIC Kranjska Gora - Hall Vitranc

Travelling along the trails of the Triglav Fairytales (8 €)

 

10.00: Kranjska Gora, in front of Café Sport Point 

Family cycling day in Kranjska Gora

 

17.00: Kranjska Gora / Square in front of the church

Performance, Lego Workshop, Mini Planica

 

Sunday, 3. 7. 2016: MAGIC DAY

9.45: Kranjska Gora / Meeting point TIC Kranjska Gora - Hall Vitranc

Kekec Land (12 €)

 

17.00: Kranjska Gora / Square in front of the church

Performance, Workshop, FerFud

 

Kranjska Gora, People’s home: Lego Exhibition (free entry) Friday - 
Sunday)

01.07.2016

MUSIC EVENING: »MOONSHINE«
When: 21.00 & 23.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona

02.07.2016

FAMILY CYCLING DAY IN KRANJSKA GORA
Free guide cycling tour.  When: 10.00

Where: Kranjska Gora, in front of Café Sport Point

TRAVELLING ALONG THE TRAILS OF THE TRIGLAV FAIRYTALES
When: 10.00   Where: Mojstrana, behind the Post Office

Advance registration required on +386 (0)40 241 660 or marselgom-
boc12@gmail.com. 

PARTY »PA DAMAČ'M U RUTAH«
With Ensemble of Sašo Avsenik.

When: 16.00  Where: Gozd Martuljek, next to the Fire station

03.07.2016

MUSIC EVENING: »GALA DANCE ORCHESTRA«
When: 21.00 & 23.00   Where: Kranjska Gora, Teater Korona

03.10.07.2016

CONCERT: »ANZHE«
When: 16.00  Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

05.07.2016 & 19.07.2016

MORNING YOGA
When: 9.00   Where: Mojstrana, Park “Triglavski Gaj”  
(next to the playground)

Information: +386 (0)40 469 575, kristina.lakota@gmail.com

05.07.2016

WORKSHOP: »COFI, COFKI, COFLI,…«
When: 10.00  Where: Rateče, Kajžnk Homestead 

Organized by: The Upper Sava Museum Jesenice

07. & 28.07.2016

WORKSHOP: »BAKERY MIŠMAŠ«
When: 16.00   Where: Gozd Martuljek, Hotel Rute

Advance registration required on +386 (0)41 455 541 or  
info@dezela-zabave.si. 

06. & 07.07.2016

WORKSHOP: »MAGIC CARPETS«
When: 10.00  Where: Rateče, Kajžnk Homestead 

Organized by The Upper Sava Museum Jesenice

06., 13., 20. & 27.07.2016

WALK TO KARAVLA
When: 18.00  Where: Mojstrana, in front of the shop

Information: Ela Adamek +386 (0)40 217 384

Events July& August 2016
07.&  21.07.2016

YOGA AND NIRVANA FITNESS
When: Yoga 17.30 – 18.30, Nirvana fitness 19.00 – 20.00

Where: Mojstrana, Park “Triglavski Gaj” (next to the playground)

Information: +386 (0)40 469 575, kristina.lakota@gmail.com

07., 14., 21.0 28.07.2016

CULINARY JOURNEY
Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora  - Cold  appetizer and drink; 
Hotel and restaurant Lipa  -  Warm appetizer and drink; Hotel  Kot-
nik  - Main course and drink; Lačni Kekec - Main course and drink; 
Hotel Lek - Dessert and drink

When: 18.00    Where: Kranjska Gora, meeting point Ramada Hotel & 
Suites

Information: +386 (0)41 699 648  

07. & 14.07.2016

CONCERT: »ENSEMBLE ZGORNJESAVCI«
When: 20.30  

Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

08.07.2016

WORKSHOP: »TABLE LABYRINTH«
When: 10.00  Where: Rateče, Kajžnk Homestead 

Organized by The Upper Sava Museum Jesenice

CONCERT: »BLOW UP«
When: 22.00  Where: Kranjska Gora, Vopa Pub

08. & 16.07.2016

CONCERT: »ZAHOD BAND«
When: 20.30   Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

08.– 09.07.2016

DANCE SPECTACLE: »DANCE ON STAGE«
When: 21.30 & 24.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona

 

09.07.2016

SOCCER TOURNAMENT
When: 10.00  Where: Mojstrana, Proda

Info: mladi.kg@gmail.com or +386 (0)51 370 845.

WORKSHOP: »WATERFALL PERIČNIK LIKE A GIANT BOOT«
Hike along the Triglav Bistrica Trail with fun animations for adults 
and children. 

When: 9.00   Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

SUMMER UNDER MT. TRIGLAV
The official opening of the new TIC and Adventure Room 

When: 16.00   Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

CONCERT: »DJ ERWIN CREEG«
When: 16.00   Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

31. VILLAGE EVENING - DOVJE
Party with Ensemble Zgornjesavci. Unveiling of the paintings on hou-
ses in Dovje village with a cultural program

When: 18.00   Where: Dovje, Square in front of House Pr' Katr'

10.07.2016

CONCERT: »ACOUSTIC RAINBOW«
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

FINAL FOTBALL GAME ON THE BIG SCREEN AND DRAWING OF 

PRIZE GAME: »UEFA EURO 2016«
When: 20.30   Where: Kranjska Gora, Teater Korona

11 - 15.07.2016

HOLIDAY WORKSHOP: »SUMMER PAINTINGS«
When: 11.30 – 13.30  Where: Kranjska Gora, public library

13.07.2016

TRAVELLING ALONG THE TRAILS OF THE TRIGLAV FAIRYTALES
When: 17.00   Where: Mojstrana, behind the Post Office

Advance registration required on +386 (0)40 241 660 or  
marselgomboc12@gmail.com. 

14.07.2016

SLOVENIAN EVENINGS
When: 21.00   

Where: Dovje, Tavern Rožca

15.07.2016

5TH ANNIVERSARY OF PRIVILEGE CLUB
20.00 – 22.00 Free catering; 21.00 – 24.00 Lottery for members of 
Privilege Club; 21.00 & 23.00 Soul Fingers, music group

Where: Kranjska Gora, Teater Korona, Casino & Hotel 
 

15. & 21.07.2016

CONCERT: CHOIRS ODMEV and KRANJSKA GORA«
When: 20.30   Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

16.07.2016

WORKSHOP: »LEARN ABOUT ANIMAL SPECIES«
When: 9.00  Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

CONCERT: "DJ"
When: 16,00  Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

MUSIC EVENING: »90ZONE«
When: 21.00 & 23.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona

17.07.2016

CONCERT: »SUTENDTS OF MUSIC SCHOOL OF ALENKA GOTAR«
When: 16.00  Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

18. - 22.07.2016

HOLIDAY WORKSHOP: »SUMMER PAINTINGS«
When: 11.30 – 13.30  Where: Rateče, library 

20. & 27.07.2016

CONCERT: »ANZHE«
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

21.07.2016

SLOVENIAN EVENINGS
When: 21.00  Where: Dovje, Camp Kamne

22.07 – 24.07.2016
WORKSHOPS FOR CHILDREN

When: 11.00 – 17.00  Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

22.07.2016

THE GREAT WAR IN THE KRM MOUNTAINS, opening of the exhibition
When: 19.00  Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

EVENING OF FOLK MUSIC AND FREE CATERING
Programme: 20.00 – 22.00 Free catering; 21.00 & 22.30 Evening of 
folk music

Where: Kranjska Gora, Teater Korona, Casino & Hotel 

CONCERT: »TRIO IZOLDA«
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

23.07.2016

WORKSHOP: »GOLDEN ICE AX«
When: 9.00  Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

FIREFIGHTER PARTY
With Ensemble Karavanke.

When: 16.00   Where: Kranjska Gora, in front of Fire station

MUSIC EVENING: »BLED JAZZ SELECTION«
When: 21.00 & 23.00   Where: Kranjska Gora, Teater Korona

24.07.2016

TEATER CIZAMO, performance for the children
When: 16.00   Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

CONCERT: »DUO PRIMAVERA«
When: 20.30   Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

25. - 29.07.2016

HOLIDAY WORKSHOP: »SUMMER PAINTINGS«
When: 11.30 – 13.30   Where: Mojstrana, public library 

27.- 06.08.2016

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL KRANJSKA GORA
Children, student, documentary and competition program. 

Where: Kranjska Gora 

28.07.2016

CONCERT: »BRASS BAND JESENICE – KRANJSKA GORA«
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church
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LAS – Lokalna akcijska skupina  
za preprečevanje odvisnosti

 
 
 
 

 

 
LAS Občine Kranjska Gora 

OBČINSKA KNJIŽNICA 
JESENICE-KRANJSKA GORA 

POLETNE SLIKARIJE – 
od 5. leta dalje od 11. do 15. julija, od 11.30 do 13.30  v Knjižnici 

Kranjska Gora 
Kontakt:  gordana@knjižnica-jesenice.si,  
katarina.plasin@knjiznica-jesenice.si

USTVARJAMO IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 
od 5. leta dalje od 22. do 26. avgusta od 11.30 do 13.30 v Občinski 
knjižnici Jesenice - Kranjska Gora
Kontakt:  gordana@knjižnica-jesenice.si,  
katarina.plasin@knjiznica-jesenice.si

OBČINSKA KNJIŽNICA 
JESENICE-RATEČE

POLETNE SLIKARIJE 

od 5. leta dalje od 18. do 22. julija od 11.30 do 13.30 v Knjižnici Rateče 

USTVARJAMO IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 
od 5. leta dalje od 8. do 12. avgusta od 11.30 do13.00 v Knjižnici Rateče

NARAVI PRIJAZNA DELAVNICA 
od 5. leta dalje od 16. do 19. avgusta od 11.30 do 13.30 v Knjižnici Rateče

OBČINSKA KNJIŽNICA 
JESENICE-DOVJE-MOJSTRANA 

POLETNE SLIKARIJE 
od 5. leta dalje od 25. do 29. julija od 11.30 do 13.30 v Knjižnici 
Mojstrana 

USTVARJAMO IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 
od 5. leta dalje od 1. do 5. avgusta od 11.30 do 13.30 v Knjižnici 
Mojstrana

DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM, 
PODRUŽNICA KRANJSKA GORA IN PLANINSKO 
DRUŠTVO GOZD MARTULJK, MLADINSKI ODSEK 

Igrajmo se v Rutah 
od 5. do 10. leta 27. 8. 2016
(od 10. do 18. ure) Teniško igrišče v Gozdu - Martuljku, v primeru 
slabega vremena pa v Gasilskem domu 
Kontakt: Polona Petrovič Erlah, 041 883 206,  
polona.petrovic-erlah@amis.net 

PD DOVJE-MOJSTRANA 

9-dnevna kondicijska priprava na planinsko sezono od 6. do 
27. leta 
od 25. junija do 4. julija od 6. do 16. ure in od 16. do 20. ure, okoliški 
hribi ... 
Kontakt: Vesna Lotrič, 031 613 427,   

mladina.pddovjemojstrana@gmail.com

Dvodnevni planinski tabor, Rjavina 2016, od 6. do 27. leta 
od 3. do 4. julija Rjavina, Staničev dom 

Mednarodni planinski tabor Alpe Adria Alpin (Mojstrana) 
od 6. do 21. leta 
od 14. do 17. julija v Mojstrani, okoliški hribi

Ena izmed aktivnosti LAS-a Občine Kranjska Gora je tudi 
vzpodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa mladih. 
Še posebej želimo, da bi se v času poletnih počitnic odvijalo 
čim več aktivnosti, kamor bi se lahko vključili mladi iz vseh 
krajev naše občine. Zato smo v sodelovanju z različnimi 
organizatorji pripravili program aktivnosti v času poletnih 
počitnic. Vabimo vas, da se nam pridružite in preživite 
delček svojega prostega časa z nami ... veselo bo!

KAM MED POČITNICAMI?
SLOVENIAN EVENINGS

When: 21.00  Where: Zgornja Radovna, Tavern Psnak

29.07.2016 
CONCERT OF NATIONAL ENSEMBLE “RUS” FROM THE CITY 

VLADIMIR 
When: 20.30   

Where: Kranjska Gora, Hall Vitranc

29.– 30.07.2016

RUSSIAN WEEKEND
Friday, 29.07.2016   

Kranjska Gora, Hotel Ramada Resort

17.00: Opening of the exhibition, dedicated to the 100th anniversary 
of the Russian Chapel below the Vršič

Kranjska Gora, square in front of the church

17.45: Concert of the Moscow Synodal Choir and singers KD Odmev, 
MePZ Kranjska Gora

 

Kranjska Gora, Hall Vitranc

20.30: Concert of National ensemble »Rus« from the city Vladimir

Saturday, 30.07.2016

Kranjska Gora, Russian Chapel under Mountain pass Vršič 

Commemorative ceremony at 100th anniversary of the Russian Cha-
pel

Information: info@slorus.si, +386 (0)1 436 95 65, info@kranjska-go-
ra.eu, +386 (0)4 580 94 40

29. – 30.07.2016

DANCE SPECTACLE: »ALMA GITANA«
When: 21.30 & 24.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona

30.07.2016

WORKSHOP: »GLACIAL HAT«
When: 9.00  Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

 

31.07.2016

PERFORMANCE OF ASSOCIATION 1313
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

AUGUST 2016

01. - 05.08.2016

CERATIVE HOLIDAY WORKSOPS
When: 11.30 – 13.30  Where: Mojstrana, public library

02.08.2016

WORKSHOP: »HORSES«
When: 10.00  Where: Kranjska Gora, Liznjek Homestead

Organized by The Upper Sava Museum Jesenice

03.08.2016

WORKSHOP: »BREAD AND WOOL«
When: 10.00  Where: Kranjska Gora, Liznjek Homestead

Organized by The Upper Sava Museum Jesenice

03. & 10.08.2016

WALK TO KARAVLA
When: 18.00   Where: Mojstrana, in front of the shop

Information: Ela Adamek +386 (0)40 217 384

04. & 06.08.2016

TWO-DAY WORKSHOP: »MOUNTAIN LANDSCAPE«
When: 9.00   Where: Mojstrana, Slovenian Alpine Museum

04. 08. 2016

WORKSHOP: »CARVING«
When: 10.00   Where: Kranjska Gora, Liznjek Homestead

Organized by The Upper Sava Museum Jesenice

WORKSHOP: »BAKERY MIŠMAŠ«
When: 16.00   Where: Gozd Martuljek, Hotel Rute

Advance registration required on +386 (0)41 455 541 or info@deze-
la-zabave.si. 

SLOVENIAN EVENINGS
When: 20.00   Where: Dovje, Camp Kamne

CONCERT: BRASS BAND JESENICE – KRANJSKA GORA
When: 20.30   Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

04. & 11.08.2016

CULINARY JOURNEY
Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora  - Cold  appetizer and drink; 
Hotel and restaurant Lipa  -  Warm appetizer and drink; Hotel  Kot-
nik  - Main course and drink; Lačni Kekec - Main course and drink; 
Hotel Lek - Dessert and drink

When: 18.00   Where: Kranjska Gora, meeting point Ramada Hotel & Suites K

05. – 09.08.2016

CELEBRATION OF MUNICIPALITY KRANJSKA GORA
Programme of events to celebrate 7 August - 21th Holiday of the 
Municipality Kranjska Gora

 Friday, 5. August

9.00: recreational cycling, start: behind of the Health centre in Kranj-
ska Gora 

15.00: Tennis Championship of Municipality Kranjska Gora; Tennis 
court in Mlačca (Mojstrana) -

16.00: Laying a wreath at the grave of Jakob Aljaž; Dovje - cemetery 

20.00: central ceremoy;  Square in front of the church in Kranjska Gora

Saturday, 6. August

8.00: Traditional »Andrejček« March on Cipernik; start: in front of the 
Agency Julijana in Kranjska Gora

Tuesday, 9. August

8.00, Bowling  competition in Mlačca (Mojstrana)

05.08.2016

WORKSHOP: »FARM WAGON«
When: 10.00  Where: Kranjska Gora, Liznjek Homestead

Organized by The Upper Sava Museum Jesenice

TEATER CIZAMO, performance for children
When: 16.00  Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

BRASIL DANCE SPECTACLE: »BRASIL BAHIA SHOW«
When: 21.30 & 24.00   Where: Kranjska Gora, Teater Korona

06. & 20.08.2016

TRAVELLING ALONG THE TRAILS OF THE TRIGLAV FAIRYTALES
When: 10.00   Where: Mojstrana, behind the Post Office

Advance registration required on +386 (0)40 241 660  
or marselgomboc12@gmail.com. 

06.08.2016

FIREFIGHTER PARTY  With Ensemble Calypso. 
When: 16.00  Where: Podkoren, Square »Under the linder tree«

07.08.2016

ČUPAKABRA – JUGGLING AND FIRE GROUP
When: 16.00  Where: Kranjska Gora, next to the Jasna Lake

CONCERT: »DUO B & A«  
When: 20.00  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

08.08.2016

MUSIC EVENING: »ELEGANCE & CO. & IVA STANIČ«
When: 21.00 & 23.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona

08. - 12.08.2016

CREATIVE HOLIDAY WORKSOPS
When: 11.30 – 13.30  Where: Rateče, public library

09.08.2016

MUSIC EVENING: »ABBA SHOW«
When: 21.00 & 23.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona

10. 08.2016

CONCERT: »ANZHE«
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

MUSIC EVENING: »80ZONE«
When: 21.00 & 23.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona,

11.08.2016

SLOVENIAN EVENINGS
When: 20.00  Where: Zgornja Radovna, Tavern Psnak

CONCERT: »ENSEMBLE ZGORNJESAVCI«
When: 20.30  Where: Kranjska Gora, Square in front of the church

MUSIC EVENING: »THREE STEPS TO HEAVEN«
When: 21.00 & 23.00  Where: Kranjska Gora, Teater Korona
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